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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ȘCOLII PRIMARE 

”CASA MONTESSORI” 
 

Titlul I 
Dispoziții generale 

 
Capitolul 1 

Cadrul de reglementare 
Art. l 
Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori” 
reglementează organizarea și funcționarea Școlii Primare ”Casa Montessori”, în cadrul 
sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art.2 
(1)Prezentul Regulament, în baza actelor normative și/sau administrative cu caracter 
normativ precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, reglementează drepturile și 
obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din Școala Primară ”Casa 
Montessori”. 
(2)Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori” conține 
reglementări specifice școlii, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în școală 
pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori, prevederi 
referitoare la instituirea zilei școlii, a imnului școlii și a unor însemne distinctive pentru elevi, 
a uniformei școlare pentru preșcolari/elevi și altele asemenea. 
(3)Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori”se aduce la 
cunoștința personalului unității de învățământ, a părinților și a elevilor, prin afișare la avizier. 
Educatoarele/învățătorii/institutorii/profesorii pentru învățământul preșcolar/primar au 
obligația de a prezenta elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare. 
Personalul unității de învățământ, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își vor 
asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de 
organizare și funcționare al unității de învățământ. 
(4)Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa 
Montessori”este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al 
Școlii Primare ”Casa Montessori” constituie abatere și se sancționează conform prevederilor 
legale. 
(5)Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori” poate fi 
revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an școlar. Propunerile 
pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ se 
depun în scris și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ, de către director, 
Consiliul Profesoral sau Consiliul Reprezentativ al Părinților și vor aprobate de Consiliul de 
administrație. 
(6)Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori” conține 
dispozițiile obligatorii prevăzute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare și în contractele colective de muncă 
aplicabile, și anume: 

a. reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității; (Anexa 6) 
b. reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei 

forme de încălcare a demnității; (Anexa 7) 
c. drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților; (Titlul IV Cap. 3) 
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d. procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale 
salariaților; (Anexa 8) 

e. reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; (Titlul IV Cap. 2) 
f. abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile; (Anexa 9) 
g. reguli referitoare la procedura disciplinara; (Anexa 9) 
h. modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice; 
i. criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariaților. (Titlul IV cap. 4) 

(7)Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori” se aprobă 
prin hotărâre a Consiliului de administrație. 
 
 

Capitolul 2 
Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar 

Art. 3 
(1) Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea Școlii 

Primare ”Casa Montessori” în conformitate cu : 

a. Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
b. Legea nr.87/13.04.2006 de aprobare a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei;  
c. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/31.08.2016;  
d. Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul 

preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr.3502/3.03.2005;  

e. Regulament de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar 
alternativ în învăţământul de stat şi particular din România aprobat cu 
OMECTS nr. 5571/7.10.2011 

f. OMEN nr. 4619 din 22 09 2014 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar 

g. Codul Muncii, Legea nr. 53/2003 cu modificările și completările ulterioare; 
h. Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramură, înregistrat cu nr. 

1483/13.11.2014;  
i. Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic 

auxiliar, aprobată cu OMECTS nr. 6143/2011, modificat și completat cu 
OMECTS nr. 4613/2012 și cu OMEN nr. 3597/2014. 

j. Criteriile și metodologia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
anuale ale personalului contractual, aprobat cu OMECTS nr. 3860/10.03.2011. 

k. alte legi și alte acte normative în vigoare. 
(2) Conducerea unității de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, 

promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al 
elevului și asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare 
periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.4 
Școala Primară ”Casa Montessori” se organizează și funcționează independent de orice 
ingerințe politice sau religioase, în incinta acesteia fiind interzise crearea și funcționarea 
oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și 
prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită 
morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a 
beneficiarilor primari ai educației și a personalului din unitate. 

 
 

Titlul II 
Organizarea unităților de învățământ 

 
Capitolul 1 

Organizarea programului școlar 
 
Art.5 
(1)Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
(2)În cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori” structura anului școlar, respectiv perioadele de 
desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc anual 
prin hotărârea Consiliului de Administrație, cu respectarea datelor examenelor naționale și a 
numărului de zile de școală aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, 
în termen de 10 zile de la publicarea ordinului ministrului în Monitorul Oficial.  
(3)În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile 
școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată. 
(4)Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 
a) la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanților 

organizațiilor sindicale și ai părinților, cu aprobarea Consiliului de administrație al școlii; 
b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din municipiul București, cu aprobarea  

Ministerului Educației și Cercetării Științifice; 
c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice. 
Art. 6 
(1)În perioada vacanțelor școlare grădinița va organiza activități educative cu copiii, în baza 
structurii anului școlar la grădiniță aprobată prin hotărârea Consiliului de administrație.  
Art. 7 
(1)În Școala Primară ”Casa Montessori”, cursurile se organizează în forma de învățământ cu 
frecvență, în program de zi. 
(2)Cursurile pentru elevii din clasele primare nu vor începe înainte de ora 8.00 și nu se vor 
termina mai târziu de ora 16.00. 
(3)Cursurile pentru copiii din grupele preșcolare nu vor începe înainte de ora 8.00 și nu se vor 
termina mai târziu de ora 13.00. 
(4)După terminarea orelor de curs, copiii/elevi pot beneficia, la solicitarea scrisă a 
părinților/tutorilor legali, de programul afterschool oferit de scoală, până cel târziu la ora 18. 
(5)În învățământul primar, orarul se stabilește de către Profesorul Montessori al clasei, la 
începutul fiecărui an școlar, și se aprobă de către Consiliul de Administrație al Școlii Primare 
”Casa Montessori”. Orarul respectă principiile educației Montessori, prevăzând activități 
independente de 2-3 ore fără pauză, urmate de pauze sau alte activități cu caracter educativ 
sau de tip recreativ. 
(6)În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

9 

 

modificată, la propunerea motivată a profesorului Montessori de la clasă, prin hotărârea 
consiliului de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”. 
Art. 8 
(1)Prin hotărârea consiliului de administrație, la cererea părinților, unitățile de învățământ pot 
organiza activități cu elevii înainte sau după orele de curs, prin programul „Școală după 
școală”. 
(2)Programul „Școală după școală ”se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educației naționale. 

 
 

Capitolul 2 
Formațiunile de studiu 

Art. 9 
(1)În Școala Primară ”Casa Montessori”, formațiunile de studiu cuprind grupe și clase și se 
constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform 
prevederilor legale, cu respectarea principiilor educației Montessori, eterogene din punct de 
vedere al vârstei și anume: 

a. Grupe de adaptare, constituite din copii între 2 și 3 ani. Acestea funcționează după 
un program propriu scurt, pe perioade determinate specifice fiecărui copil, având 
rolul de a facilita integrarea copiilor în grădiniță. 

b. Grupe preșcolare cu program normal (3-6 ani) alternativa Montessori 
c. Clase primare alternativa Montessori (6-12 ani). Clasele primare se pot organiza 

fie în clase eterogene cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, fie în clase 
eterogene diferențiate pe două nivele, cuprinzând copii între 6 și 9 ani, respectiv 
între 9 și 12 ani. 

(2)Structura și efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie 
conform prevederilor legale specifice alternativei Montessori și se aprobă de către Consiliul 
de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori” și de către inspectorul școlar general. 

 
 

Titlul III 
Managementul unităților de învățământ 

 
Capitolul 1 

Dispoziții generale 
Art. 10 
(1)Școala Primară ”Casa Montessori”este condusă de consiliul de administrație și de director  
(2)Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, 
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al 
părinților, autoritățile administrației publice locale. 
Art. 11 
Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea 
directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. 

 
Capitolul 2 

Consiliul de administrație 
Art. 12 
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(1)Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 
(2)Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată 
prin ordin al ministrului educației naționale. 
(3)Conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. 
(4)Structura Consiliului de administrație al Școlii primare Casa Montessori este stabilită de 
Consiliul Director al Fundației Montessori București, cu respectarea legislației aplicabile în 
vigoare. Directorul școlii face parte de drept din Consiliul de administrație, din cota cadrelor 
didactice. 
(5) Structura Consiliului de administrație al Școlii primare Casa Montessori poate fi 
modificată numai prin hotărârea Consiliului director al Fundației Montessori București, fie 
din proprie inițiativă, fie la solicitarea motivată a directorului sau a cel puțin 1/3 din membrii 
Consiliului de administrație sau a cel puțin 1/3 din membrii Consiliului profesoral.  
(6)La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții organizațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea 
de învățământ, cu statut de observatori. 
(7)Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții 
organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ 
preuniversitar din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. 
Membrii consiliului de administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de 
ore înainte de începerea ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce 
urmează a fi discutate. În cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de 
ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din 
următoarele mijloace: poștă, fax, e-mail sau sub semnătură. 

 
Capitolul 3 
Directorul 

 
Art. 13 
(1)Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al 
unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament. 
(2)Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre 
didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. 
Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei 
aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 
(3)Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. 
Modelul-cadru al contractului de management educațional este anexă la metodologia 
prevăzută la alin. (2). 
(4)Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de 
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau 
național. 
(5)Directorul Școlii Primare ”Casa Montessori” poate fi eliberat din funcție, la propunerea 
consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei juridice 
fondatoare. 
(6)În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ, 
conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul 
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învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, la solicitarea fondatorului și cu acordul scris al 
persoanelor solicitate. 
Art. 14 
(1)În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții: 
a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a 

acesteia; 
b) organizează întreaga activitate educațională; 
c) organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității 

de învățământ; 
d) asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile 

administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților 
părinților și elevilor; 

e) asigură managementul operațional al unității de învățământ; 
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel 

național și local; 
g) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării 

unității de învățământ; 
h) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă; 
i) semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor; 
j) prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o 

conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de 
consiliul de administrație, este prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului 
reprezentativ al părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților 
administrației publice locale și a inspectoratului școlar. 

(2)În exercitarea funcției de management financiar directorul are următoarele atribuții: 
a) propune în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de 

execuție bugetară, 
b) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 
c) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale 

a unității de învățământ. 
(3)În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții: 
a) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de 

angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale 
personalului din unitate, precum și de selecția personalului nedidactic; 

b) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 
post și angajarea personalului; 

c) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic din învățământul preuniversitar, precum și de alte acte normative elaborate de 
Ministerul Educației Naționale. 

(4)Alte atribuții ale directorului sunt: 
a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de 

consiliului de administrație; 
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o 

propune spre aprobare consiliului de administrație; 
c) coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de 

indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de 
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introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al învățământului din Romania 
(SIIIR); 

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și 
funcționare al unității de învățământ; 

e) stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de 
administrație; 

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de 
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de 
administrație; 

g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 
administrație, profesorii la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare; 

h) numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile 
profesorului clasei, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, 
din motive obiective; 

i) stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de 
învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație; 

j) coordonează întocmirea orarului și îl propune spre aprobare consiliului de administrație; 
k) propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al 

unității de învățământ; 
l) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și 

evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune 
spre aprobare consiliului de administrație; 

m) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de 
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 
școlare; 

n) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea 
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin 
participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare; 

o) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
p) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în 

colectivul unității de învățământ; 
q) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor 

de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare; 

r) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale 
personalului didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului 
didactic auxiliar și nedidactic, de la programul de lucru; 

s) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele 
unității de învățământ pe care o conduce; 

t) numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ; 
u) asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare: 
v) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea 

actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 
completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară; 

w) aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității, inclusiv de 
către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această prevedere reprezentanții 
instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și 
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persoanele care participă la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de 
învățământ. 

(5)Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit 
legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele 
colective de muncă aplicabile. 
(6)Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții salariaților din 
unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile legale. 
(7)În lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către un alt cadru didactic, membru 
al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinara 
și se sancționează conform legii. 
Art. 15 
În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 
14, directorul emite decizii și note de serviciu. 
Art. 16 
Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 
Art. 17 
(1)Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația 
în vigoare, de prezentul regulament și de contractul colectiv de muncă aplicabil. 
(2)Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către Consiliul de 
administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”. 

 
Titlul IV 

Personalul unităților de învățământ 
 

Capitolul 1 
Dispoziții generale 

 
Art. 18 
(1)În Școala Primară ”Casa Montessori” personalul este format din personal didactic, didactic 
auxiliar și personal nedidactic. 
(2)Selecția personalului didactic și a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin 
concurs/ examen, conform normelor specifice. 
(3)Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Școala 
Primară ”Casa Montessori” se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu 
instituția fondatoare, Fundația Montessori București, prin reprezentantul său legal. 
Art. 19 
(1)Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului Școlii Primare ”Casa 
Montessori” sunt cele reglementate de legislația în vigoare. 
(2)Personalul Școlii Primare ”Casa Montessori” trebuie să îndeplinească condițiile de studii 
cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical. 
(3)Personalul Școlii Primare ”Casa Montessori” trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 
concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un 
comportament responsabil. 
(4)Personalului Școlii Primare ”Casa Montessori” îi este interzis să desfășoare acțiuni de 
natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia. 
(5)Personalului Școlii Primare ”Casa Montessori” îi este interzis să aplice pedepse corporale, 
precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii. 
(6)Personalul Școlii Primare ”Casa Montessori” are obligația de a veghea la siguranța 
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elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a 
activităților extracurriculare/extrașcolare. 
(7)Personalul Școlii Primare ”Casa Montessori” are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile 
publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și 
protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în 
legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 
Art. 20 
(1)Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de 
funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ. 
(2)Prin organigrama Școlii Primare ”Casa Montessori” se stabilesc: structura de conducere și 
ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, 
compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în 
vigoare. 
(3)Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către 
consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de 
învățământ. 
Art. 21 
Personalul didactic de predare este organizat în comisii metodice și în comisii de lucru pe 
diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu prevederile 
ROFUIP. Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa Montessori” 
cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea comisiilor. 
Art. 22 
Personalul didactic auxiliar se află în subordinea directorului, în conformitate cu organigrama 
unității de învățământ. 
Art. 23 
La nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” funcționează următoarele compartimente de 
specialitate: secretariat, administrativ, biblioteca, potrivit legislației în vigoare. 
 

Capitolul 2 
Disciplina muncii în unitate 

 
Art. 24 
Disciplina muncii reprezintă obligaţia tuturor salariaţilor de a se subordona unor reguli de 
comportare stabilite în conformitate cu Codul muncii, cu alte acte normative, cu contractele 
colective și cu cele individuale de muncă, precum și cu regulamentul intern al unităţii. 
Art. 25 
Disciplina de muncă se asigură în Școala Primară ”Casa Montessori” prin crearea de către 
angajator a condiţiilor economice, sociale, juridice și organizatorice necesare prestării unei 
munci de înaltă eficiență și eficacitate, prin formarea unei atitudini conștiente faţă de muncă, 
prin aplicarea de stimulări și recompense pentru îndeplinirea conștiincioasă a sarcinilor, 
precum și de sancţiuni în caz de comitere a unor abateri disciplinare. 
Art. 26 
Reguli de disciplină a muncii aplicabile personalului Școlii Primare ”Casa Montessori: 

1. să aplice prevederile Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

2. să studieze, să-şi însuşească şi să pună în practică prevederile curriculumului naţional; 
3. să desfăşoare activităţi de documentare şi studiu individual în vederea perfecţionării 

profesionale continue; 
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4. să-şi întocmească proiectarea didactică anuală şi săptămânală, conform specificului 
educației Montessori; acestea vor fi avizate de conducerea şcolii; 

5. să respecte cu stricteţe documentele reglatoare privind disciplina muncii specifică 
unităţii de învăţământ (fişa postului, orar, regulament intern, etc.); 

6. să completeze corect şi la termen documentele şcolare (cataloage, carnete de elev); 
7. să parcurgă integral programa şcolară la toate clasele; 
8. să pregătească şi să realizeze orele de predare din norma didactică, înregistrând zilnic 

conţinutul activităţilor desfăşurate de către fiecare elev; 
9. să respecte durata orei de curs şi să utilizeze cu eficienţă maximă această perioadă; 
10. să pregătească temeinic prezentările și lucrările practice (experimente, demonstraţii, 

etc.); 
11. să noteze sistematic rezultatele fiecărui elev, să coordoneze corespunzător activitatea 

elevilor; 
12. să folosească materialele şi mijloacele de învăţământ din dotare şi să se preocupe de 

îmbogăţirea bazei materiale a şcolii, să confecţioneze material didactic nou, adecvat 
programelor şcolare, conform prevederilor planurilor manageriale ale catedrelor şi 
comisiilor metodice; 

13. să participe activ la activităţile metodice în cadrul comisiilor metodice şi  cercurilor 
pedagogice, consfătuirilor, schimburilor de experienţă, etc., în scopul perfecţionării 
permanente, să participe la cursurile de perfecţionare organizate periodic, să-şi 
realizeze toate obligaţiile primite în acest cadru; 

14. să consemneze în catalogul fizic și în cel electronic absenţele și întârzierile elevilor; 
15. să verifice zilnic ţinuta elevilor; 
16. să realizeze în termenele fixate de conducerea şcolii toate sarcinile stabilite; 
17. să nu consume băuturi alcoolice înainte şi în timpul programului şcolar; 
18. să nu scoată sub niciun motiv elevii de la ore fără aprobarea conducerii şcolii; 
19. să asigure transparenţa privind activitatea şcolară, precum şi a documentelor şcolare 

primare; 
20. să prelucreze elevilor prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a 

”Școlii Primare ”Casa Montessori”, să urmărească respectarea acestor prevederi, să 
propună măsuri de corectare a elevilor la care se înregistrează abateri; 

21. să îndrume şi să supravegheze activităţile extracurriculare ale elevilor, orientându-i 
către cele recreativ-educative (vizionări de spectacole, acţiuni sportive) sau 
organizând excursii, participări la manifestaţii culturale, etc. 

22. să realizeze o colaborare permanentă cu familia, solicitând-o activ în formarea şi 
educarea copiilor; 

23. să nu întârzie, să nu părăsească orele, să nu absenteze fără aprobarea conducerii şcolii; 
24. să evite desfăşurarea în spaţiile şcolii a activităţilor politice, de prozelitism religios şi 

de propagare a ideilor care denigrează poporul român; 
25. să evite în spaţiul şcolar unele dispute neprincipiale, de natură să umbrească prestigiul 

profesiei de educator; 
26. să evite discuţiile critice cu elevii şi părinţii, pe tema competenţei de specialitate sau 

pedagogie a altor cadre didactice, precum şi cele care vizează aspecte ala vieţii 
personale a acestora;  

27. să organizeze activităţi educative, de orientare profesională, şedinţe cu părinţii, 
lectorate, vizite la domiciliu; 

28. să păstreze ordinea, curăţenia şi bunurile materiale din şcoala; 
29. să respecte normele de tehnica securităţii muncii, paza contra incendiilor, normele de 
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educaţie sanitară şi de protecţie a mediului înconjurător; 
30. să aibă un comportament corect în relaţiile cu ceilalţi colegi, cu elevii şi cu părinţii 

acestora; să aibă in permanenţa o ţinută corectă, decentă, să militeze pentru ridicarea 
prestigiului şcolii; 

31. să nu fumeze în incinta școlii, să nu vină la şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice 
sau a altor substanțe care pot afecta capacitatea fizică și/sau intelectuală a persoanei; 

32. să se prezinte la program cu cel puţin un sfert de oră înainte; 
33. în cazul absenţei unui profesor orele acestuia vor fi suplinite de profesorii prezenţi în 

şcoală sau de cadrele didactice auxiliare; 
Art. 27  
(1) Respectarea ordinului de serviciu este esenţa disciplinei muncii. 
(2) În virtutea raportului de subordonare dintre salariat si angajator, salariatul trebuie să 
respecte nu numai obligaţiile generale prevăzute în actele normative, în contractul colectiv de 
muncă şi în contractul individual de muncă, în regulamentul intern, dar şi dispoziţiile legale 
date de angajator prin decizii, instrucţiuni, proceduri de lucru, ordine scrise sau verbale. 
(3) Salariatul nu va răspunde, material sau disciplinar, de pagubele cauzate angajatorului prin 
executarea ordinului de serviciu primit, cu condiţia ca ordinul sa nu fie vădit ilegal și, totodată, 
ca prejudiciul să nu fi fost consecinţa executării necorespunzătoare a ordinului de serviciu 
respectiv (aceste condiţii se apreciază de la caz la caz).  
Art. 28 
In materie disciplinară, anchetatorul este și acuzator; angajatorul este partea lezată prin 
săvârșirea abaterii, tot el este cel care constată fapta, o cercetează, dozează sancțiunea 
disciplinară și o aplică. 
 

Capitolul 3 
Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților 

 
Secțiunea 1 

Drepturile și obligațiile angajatorului 
 
Art. 29 
Angajatorul deţine următoarele drepturi: 
- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 
- să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii; 
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; 
- să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a 
realizării acestora. 
Art. 30 
Angajatorului îi revin următoarele obligaţii: 
- să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 
desfăşurarea relaţiilor de muncă; 
- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea 
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; 
- să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 
aplicabil şi din contractele individuale de muncă; 
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- să se consulte cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze 
substanţial drepturile şi interesele acestora; 
- să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii; 
- să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute 
de lege; 
- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului; 
- să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor. 
 

Secțiunea 2 
Drepturile și obligațiile salariaților 

 
Art. 31 
Conform Codului Muncii, drepturile salariatului sunt următoarele: 
- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
- dreptul la concediu de odihnă anual; 
- dreptul la egalitate de şanse şi tratament; 
- dreptul la demnitate în muncă; 
- dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
- dreptul la acces la formarea profesională; 
- dreptul la informare şi consultare; 
- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului 
de  muncă; 
- dreptul la protecţie, în caz de concediere; 
- dreptul la negociere colectivă şi individuală; 
- dreptul de a participa la acţiuni colective; 
- dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat; 
- alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă. 
 
Art. 32 
Obligaţiile salariatului se disting după cum urmează: 
- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 
conform fişei postului; 
- obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
- obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 
- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
- obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 
- alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile. 
 
 

Capitolul 4 
Personalul didactic 

Art. 33 
Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de 
contractele colective de muncă aplicabile. 
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Art. 34 
Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare sau într-o 
funcție didactică auxiliară sau nedidactică personalul didactic are obligația să prezinte un 
certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății.  
Art. 35 
Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile 
legii.  
Art. 36. Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze calitatea prestației 
didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali 
ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii. 
 

Capitolul 5 
Personalul nedidactic 

 
Art. 37 
(1)Personalul nedidactic al Școlii Primare ”Casa Montessori” își desfășoară activitatea în baza 
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale contractelor colective de muncă aplicabile. 
(2)Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate 
de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de 
învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului. 
(3)Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se 
face de către Fundația Montessori București, prin reprezentantul său legal, cu aprobarea 
consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă. 
Art. 38 
(1)Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 
(2)Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu 
potrivit nevoilor Școlii Primare ”Casa Montessori”și se aprobă de către directorul unității de 
învățământ. 
(3)Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 
funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu 
schimbarea acestor sectoare. 
(4)Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât 
cele necesare Școlii Primare ”Casa Montessori”. 
(5)Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul 
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în 
limita competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a Școlii Primare 
”Casa Montessori”, în vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

 
Capitolul 6 

Evaluarea personalului din unitățile de învățământ 
 
Art. 39 
Evaluarea personalului didactic al Școlii Primare ”Casa Montessori” se face conform 
legislației în vigoare. 
Art. 40 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

19 

 

Evaluarea personalului nedidactic al Școlii Primare ”Casa Montessori” se face la sfârșitul 
anului calendaristic conform prevederilor legale și ale prezentului regulament, în baza fișei 
postului. 

 
Capitolul 7 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 
 
Art. 41 
Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Art. 42 
Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - 
Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

Titlul V 
Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

 
Capitolul 1 

Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 
 

Secțiunea 1 
Consiliul profesoral 

Art. 43 
(1)Totalitatea cadrelor didactice din Școala Primară ”Casa Montessori”constituie Consiliul 
profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul. 
(2)Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 
(3)Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din 
unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea. Cadrele didactice au obligația de a 
participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul 
anului școlar, declară că au norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la 
care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 
(4)Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total 
al membrilor. 
(5)Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de 
învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește 
la începutul ședinței. 
(6)Directorul Școlii Primare ”Casa Montessori”  numește, prin decizie, secretarul consiliului 
profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și 
inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. 
(7)La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, 
reprezentanți ai fondatorului, reprezentanți desemnați ai părinților, ai autorităților 
administrației publice locale și ai partenerilor sociali. 
(8)La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să 
semneze procesul-verbal de ședință. 
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(9)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. 
Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i 
se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru 
certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ. 
(10)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de 
un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și 
dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul 
unității de învățământ. 
Art. 44 
Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 
(1) gestionează și asigură calitatea actului didactic; 
(2) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din 

unitatea de învățământ; 
(3) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile 

personalului didactic; 
(4) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de 

dezvoltare instituțională a școlii; 
(5) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora; 
(6) aprobă componența nominală a comisiilor metodice din Școala Primară ”Casa 

Montessori”; 
(7) validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare 

învățător/profesor de învățământ primar, precum și situația școlară după încheierea 
sesiunii de amânări, diferențe și corigențe; 

(8) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 
(9) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de 

învățământ, conform reglementărilor în vigoare; 
(10) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii; 
(11) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de 

consiliul de administrație; 
(12) avizează proiectul planului de școlarizare; 
(13) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în 

baza cărora se stabilește calificativul anual; 
(14) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice; 
(15) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul 

anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de 
învățământ; 

(16) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ; 
(17) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau 

din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter 
normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de 
modificare sau de completare a acestora; 

(18) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative 
din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a 
procesului didactic; 

(19) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și 
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asigurarea calității, în condițiile legii; 
(20) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația 

în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile; 
(21) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii. 
Art. 45 
Documentele consiliului profesoral sunt: 
a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele 

proceselor- verbale. 
 
 

Secțiunea 2 
Consiliul clasei 

Art. 46 
(1)Consiliul clasei funcționează în învățământul primar și este constituit din totalitatea 
personalului didactic care predă la clasa respectivă și din cel puțin un părinte delegat al 
comitetului de părinți al clasei. Președintele consiliului clasei este 
învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar.  
(2)Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori 
situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 
primar, respectiv a reprezentanților părinților. 
Art. 47 
Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele 
obiective: 
(a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările 

părinților; 
(b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor; 
(c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru 
colectivul clasei; 

(d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 
învățare; 

(e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte. 
Art. 48 
Consiliul clasei are următoarele atribuții: 
(a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev; 
(b) stabilește măsuri de asistență educațională, atât pentru elevii cu probleme de învățare sau 

de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de comportamentul 

acestora în unitatea de învățământ preuniversitar și în afara acesteia, și propune consiliului 
profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00 sau a calificativelor „suficient” și 
„insuficient”, pentru învățământul primar; 

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
(e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învățătorului/ profesorului pentru învățământul primar sau a cel puțin 1/3 dintre părinții 
elevilor clasei; 

(f) propune învățătorului/profesorului pentru învățământul primar, din proprie inițiativă sau 
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la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancțiunile disciplinare 
prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare; 

Art. 49 
(1)Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în 
prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. 
(2)Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de 
procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este 
însoțit în mod obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale. 
(3)Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sau calificativele la purtare mai mici de „bine”sunt 
propuse spre avizare de către învățătorul/profesorul pentru învățământul primar consiliului 
clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel 
puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare 
consiliului profesoral. 
Art. 50 
Documentele consiliului clasei sunt: 
a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei; 
b) convocatoarele la ședințele consiliului clasei; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale. 
 

Secțiunea 3 
Comisiile metodice 

Art. 51 
(1)În cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori”  comisiile metodice se constituie din minimum 
trei membri, pe nivele de învățământ. 
(2)În Școala Primară ”Casa Montessori”  funcționează comisia metodică pentru învățământul 
preșcolar și comisia metodică pentru învățământul primar. 
(3)Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales 
prin vot secret de către membrii comisiei. 
(4)Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei 
metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la 
nivelul comisiei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul 
unității de învățământ. 
Art. 52 
Atribuțiile comisiilor metodice sunt următoarele: 
a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate 

specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea 
realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului 
profesoral; 

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea 
obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a 
planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 
f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează 

evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective; 
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h) organizează activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru 
examene/evaluări și concursuri școlare; 

i) organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității de 
învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.; 

j) implementează standardele de calitate specifice; 
k) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice. 
Art. 53 
Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a) organizează și coordonează întreaga activitate a comisiei metodice: întocmește planul 

managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, 
elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri 
remediale, după consultarea cu membrii  comisiei metodice, precum și alte documente 
stabilite prin prezentul regulament intern, întocmește și completează dosarul catedrei; 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuția 
de responsabil al comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, 
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al 
comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 
e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei; 
f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de 

învățământ, cu acceptul conducerii acesteia; 
g) elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității comisiei 

metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral; 
h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație. 

 
 

Capitolul 2 
Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ 

 
Secțiunea 1 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
 
Art. 54 
(1)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este un cadru 
didactic ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație. 
(2)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează 
activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și 
extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare responsabilul comisiei de 
învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală, cu consilierul școlar și cu 
partenerii guvernamentali și neguvernamentali. 
(3)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară 
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale privind educația 
formală și non-formală 
(4)Directorul Școlii Primare ”Casa Montessori”stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru 
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității. 
(5)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi 
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remunerat suplimentar. 
Art. 55 
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele 
atribuții: 
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală; 
b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei; 
c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către 
inspectoratele școlare și Ministerul Educației Naționale, în urma consultării părinților și a 
elevilor. 

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și 
prevenire a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, 
precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, 
promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, 
protecție civilă; 

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, 
precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și 
secundari ai educației; 

f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, 
situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs; 

g) prezintă directorului unității de învățământ, la sfârșitul fiecărui semestru, rapoarte privind 
activitatea educativă și rezultatele acesteia; 

h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 
i) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative; 
j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali pe teme educative; 
k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate 

la nivelul unității de învățământ; 
l) facilitează vizite de studii pentru elevii, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul 

programelor de parteneriat educațional 
Art. 56 
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
conține: 
a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare; 
b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 
c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada 

vacanțelor școlare; 
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 
e) programe educative de prevenție și intervenție; 
f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor; 
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 
h) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 
i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, 

transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, privind activitatea 
educativă extrașcolară. 

Art. 57 
Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de 
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administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare 
instituțională a unității de învățământ. 
 
 

Secțiunea 2 
Învățătorul/Profesorul pentru învățământ primar 

Art. 58 
(1)Coordonarea activității clasei de elevi din învățământul primar se realizează prin 
învățătorul/profesorul Montessori al clasei. 
(2)Învățătorii/profesorii Montessori ai clasei sunt numiți, anual, de către directorul unității de 
învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului 
profesoral. 
(3)La numirea învățătorilor/profesorilor Montessori se are în vedere principiul continuității, 
astfel încât o clasă să aibă același învățător pe parcursul unui ciclu de învățământ. 
Art. 59 
(1)Activitățile specifice funcției de învățător/profesor Montessori sunt prevăzute într-o anexă 
la fișa postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate. 
(2)Planificarea activităților învățătorului/profesorului Montessori se realizează, semestrial și 
anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor 
educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul 
unității de învățământ. 
(3)Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare 
profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activitățile se referă la: 
a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor,  
b) teme de educație pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație 

rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, 
educație antiseismică, antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de 
prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative și ale 
strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educației 
Naționale, în colaborare cu alte ministere, instituții și organizații. 

(4)Învățătorul/profesorul Montessori desfășoară activități educative extrașcolare, activități pe 
care le stabilește după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei 
și nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 
(5)Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei 
pe care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de învățătorul/profesorul 
Montessori, în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor 
de curs, după caz. În situația în care aceste activități se desfășoară în afara orelor de curs, 
învățătorul/profesorul Montessori stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar 
pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională, 
într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității de 
învățământ. Intervalul orar este anunțat de către profesorul diriginte elevilor, părinților și 
celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu 
aprobarea directorului unității de învățământ. 
Art. 60 
(1)Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, 
învățătorul/profesorul Montessori realizează activități de suport educațional și consiliere 
pentru părinți, tutori sau susținătorii legali. 
(2)Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 
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învățătorul/ profesorul Montessori stabilește un program în care este la dispoziția acestora, 
pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 
comportamentale specifice ale acestora. 
(3)Planificarea orelor dedicate întâlnirilor învățătorului/profesorului Montessori cu părinții, 
tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică 
elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul 
școlii. 
Art. 61 
Învățătorul/profesorul Montessori are următoarele atribuții: 
1. organizează și coordonează: 
a) activitatea colectivului de elevi; 
b) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori 

de câte ori este cazul; 
c) activități educative și de consiliere; 
d) activități extracurriculare, în școală și în afara acesteia; 
2. monitorizează: 
a) situația la învățătură a elevilor; 
b) frecvența la ore a elevilor; 
c) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 
d) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de 

voluntariat; 
3. colaborează cu: 
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor 
situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul 
instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor 
clasei; 

c) conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru 
inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul 
păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute 
în legătură cu colectivul de elevi; 

d) comitetul de părinți al clasei și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate 
aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia 
participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii 
ale elevilor clasei; 

f) persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului 
de Informații Integrat al învățământului din Romania (SIIIR), în vederea completării și 
actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

4. informează: 
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului 

de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa Montessori”; 
b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări 

naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar 
al elevilor; 

c) părinții tutori sau susținători legali despre situația școlară, despre comportamentul 
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elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 
părinții, precum și în scris, prin email, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe 
nemotivate; informarea se face în scris; 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de nepromovare, 
sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare; 

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori”, 
în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fișa postului. 

Art. 62 
Învățătorul/profesorul Montessori are și alte atribuții: 
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, 

tutori sau susținători legali și de consiliul clasei; 
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de ROFUIP și de 

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori”; 
d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o 

consemnează în catalog; 
e) completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-1 coordonează, respectiv: 

catalogul clasei, înregistrări zilnice ale progresului elevilor în sistemul informatic al școlii, 
scrisori de evaluare semestriale, fișe de monitorizare a comportamentelor inadecvate; 

f) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 
g) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
h) elaborează portofoliul învățătorului/profesorului Montessori. 

 
 

Capitolul 3 
Comisiile și responsabilitățile pe domenii de lucru din unitatea de învățământ 

 
Secțiunea 1 

Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 
Art. 63 
La nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” se numește responsabil pentru prevenirea și 
combaterea violenței în mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului 
de violență în unitățile de învățământ. 
Art. 64 
(1)Atribuțiile respunsabilului pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 
respectă reglementările naționale în vigoare. 
(2)Responsabilul pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar se stabilește prin 
decizia internă a directorului unității de învățământ, după discutarea și aprobarea în consiliul 
de administrație. 
Art. 65 
Responsabilul pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar al Școlii Primare 
”Casa Montessori” elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare 
privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 
Art. 66 
Responsabilul pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar al Școlii Primare 
”Casa Montessori” răspunde de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a 
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prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a 
preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în 
zonele adiacente unităților de învățământ. În acest sens, responsabilul pentru prevenirea și 
combaterea violenței în mediul școlar: 

 are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu 
reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de 
învățământ; 

 elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de 
învățământ respectivă; 

 propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza 
factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului 
de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea 
delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. 

Art. 67 
Condițiile de acces în incinta Școlii Primare ”Casa Montessori”. Reguli generale. 

Accesul către Școala Primară ”Casa Montessori” se realizează prin poarta din Bd. Iuliu 
Maniu, obiectiv prevăzut cu post de pază permanent și monitorizat video. Această poartă este 
pentru trafic pietonal și auto și permite accesul la parcarea de lângă școală și la intrarea în 
blocul alimentar. 

Accesul în curtea interioară a Școlii Primare ”Casa Montessori” se realizează prin 
poarta mică, pentru acces pietonal, obiectiv prevăzut cu interfon. Poarta mică este păstrată 
permanent încuiată și nu se deschide decât la solicitarea prin interfon a persoanelor care au 
accesul permis. 

Accesul în clădirea Școlii Primare ”Casa Montessori” se realizează prin cele 5 intrări, 
4 intrări amenajate pentru preșcolari și elevi, atribuite fiecărei clase/grupe și o intrare pentru 
personalul administrativ, către blocul alimentar, pentru realizarea aprovizionării cu alimente. 
Ușile de acces în clădirea școlii se păstrează permanent încuiate și se deschid doar la 
solicitarea persoanelor care primesc acces în curte, de către persoana care a acordat accesul 
prin interfon. Accesul prin intrarea în blocul alimentar este permis doar personalului autorizat, 
care deține cheie. 
Art. 68 
Condițiile de acces în incinta Școlii Primare ”Casa Montessori” pentru elevi și 
preșcolari: 
 Accesul elevilor în școală se realizează cu maxim 15 și minim 10 minute înainte de 
începerea primei ore de curs, adică în intervalul ora 7,45-7,50, prin poarta din Bd. Iuliu 
Maniu. Elevii pot fi conduși de însoțitori numai până la această poartă. 
 Accesul elevilor în clasă este permis de profesorul Montessori sau de asistentul 
Montessori, cu maxim 5 minute înainte de începerea cursurilor. 
 Accesul preșcolarilor în școală se realizează însoțiți de adulți, în intervalul orar 
8,00-9,00. Preșcolarii sunt conduși până la ușa de acces în clădire a grupei respective și 
încredințați profesorului sau asistentului Montessori de la grupă. 
  
Art. 69 
Condițiile de acces în incinta Școlii Primare ”Casa Montessori” pentru părinți și 
aparținători: 
 Accesul părinților prin poarta din bd. Iuliu Maniu este permis numai în scopul de a 
aduce sau lua copiii de la școală sau, după caz, pentru discuții cu profesorul clasei/grupei, cu 
conducerea școlii sau pentru a participa la evenimente la care au fost invitați sau pe care le-au 
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solicitat în prealabil (întâlniri, ședințe etc.). Accesul este permis cu mijloace auto până în 
parcarea de lângă școală. 
 Accesul părinților în școală este permis doar cu acordul profesorului sau asistentului 
clasei/grupei sau al conducerii școlii. 
Art. 70 
Condițiile de acces în incinta Școlii Primare ”Casa Montessori” pentru vizitatori: 

Accesul vizitatorilor în școală este permis doar pentru vizite organizate, stabilite în 
prealabil. Vizitatorii trebuie să se legitimeze și să declare scopul vizitei. Vizitatorii vor fi 
însoțiți de un reprezentant al școlii pe toată durata vizitei.   
Art. 71 
Condițiile de acces în incinta Școlii Primare ”Casa Montessori” pentru personalul școlii: 
 Personalul angajat al Școlii Primare ”Casa Montessori” are acces în școală în timpul 
programului de lucru. Personalul care asigură paza și protecția școlii deține chei, permite 
accesul persoanelor autorizate și răspunde pentru persoanele cărora le permite accesul. 
 
Art. 72 
(1)În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a elevilor, Consiliul profesoral 
al Școlii Primare ”Casa Montessori”  stabilește pentru elevi, în termen de 45 de zile de la 
aprobarea de către Consiliul de administrație a prezentului regulament, cel puțin un semn 
distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea, în conformitate cu Legea 
nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(2)Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Direcției Generale de Poliție a 
Municipiului București și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. 
 
 

Secțiunea 2 
Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea 

interculturalității 
Art. 73 
(1)La nivelul al Școlii Primare ”Casa Montessori” se constituie, prin decizia directorului, dată 
în baza hotărârii consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității. 
(2)Comisia are drept scop promovarea, în cadrul al Școlii Primare ”Casa Montessori”, a 
principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care 
valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără 
discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau 
mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, 
vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de 
legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și 
eliminarea fenomenului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, 
constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive. 
(3)La nivelul al Școlii Primare ”Casa Montessori”, Comisia este formată din 3 membri : două 
cadre didactice și un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. La ședințele 
de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de 
observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul 
drepturilor omului. 
(4)Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și 
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promovarea interculturalității sunt următoarele: 
 elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și 

promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii 
incluzive, în unitatea de învățământ; 

 colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor 
omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de 
discriminare și a promovării interculturalității; 

 propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care 
să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității; 

 elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 
comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității 
de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, 
consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă; 

 identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de 
soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ 
sau consiliului profesoral, după caz; 

 prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 
respectarea principiilor școlii incluzive; 

 sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de 
discriminare; 

 monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității; 

 elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru 
prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de 
discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru 
prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate 
de unitatea de învățământ; 

 
Secțiunea 3 

Comisia de control managerial intern 
Art. 74 
Școala Primară ”Casa Montessori” este o instituție cu capital privat și nu intră sub incidența  
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului 
intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și 
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările 
ulterioare. 
Art. 75 
La nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” controlul managerial intern este asigurat de 
Consiliul director al Fundației Montessori București, instituția fondatoare a școlii. 

 
Secțiunea 4 

Alte comisii din unitățile de învățământ 
Art. 76 
(1)La nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” se constituie și funcționează comisiile de 
lucru, prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, 
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menționate în anexa nr. 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a 
directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 
(2)Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de 
administrație poate hotărî constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevăzute în 
anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în 
baza hotărârii Consiliului de administrație. 

 
Capitolul 4 

Tipul și conținutul documentelor manageriale 
Art. 77 
Pentru optimizarea managementului unității de învățământ conducerea acesteia elaborează 
documente manageriale, astfel: 
a) documente de diagnoză; 
b) documente de prognoză; 
c) documente manageriale de evidență. 
Art. 78 
(1)Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt: 
a) rapoartele semestriale asupra activității desfășurate; 
b) raportul anual asupra activității desfășurate; 
c) rapoartele comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ; 
d) raportul de evaluare internă a calității 
(2)Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză, dedicate 
unor domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la 
atingerea obiectivelor educaționale. 
Art. 79  
Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate se întocmește de către director, în 
general ca analiză de tip SWOT sau în conformitate cu alte tipuri de analize. Raportul este 
prezentat, de către director, spre validare, atât consiliului de administrație, cât și consiliului 
profesoral. Validarea raportului semestrial/anual are loc la începutul semestrului al 
doilea/anului școlar următor. 
Art. 80 
Raportul semestrial/anual asupra activității desfășurate este postat, obligatoriu, pe site-ul 
unității de învățământ, dacă acesta există, ori, în lipsa site-ului, este făcut cunoscut prin orice 
altă formă de mediatizare - tipărire, afișare etc. - devenind astfel document public. 
Art. 81 Raportul de evaluare internă a calității se întocmește de către comisia pentru evaluarea 
și asigurarea calității și este prezentat spre validare atât consiliului de administrație, cât și 
consiliului profesoral. 
Art. 82 
(1)Documentele de prognoză ale unității de învățământ se realizează pe baza documentelor de 
diagnoză ale perioadei anterioare. 
(2)Documentele de prognoză sunt: 
a) planul de dezvoltare instituțională; 
b) programul managerial (pe an școlar); 
c) planul operațional al unității de învățământ (pe an școlar); 
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 
(3)Directorul poate elabora și alte documente, în scopul optimizării managementului unității 
de învățământ. 
Art. 83 
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(1)Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung al 
Școlii Primare ”Casa Montessori”  și se elaborează de către o echipă coordonată de către 
director, pentru o perioadă de 5 ani, ținând cont de indicatori naționali și europeni. Acesta 
conține: 
a) prezentarea unității de învățământ: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale, 

relația cu comunitatea locală și schema organizatorică; 
b) analiza de nevoi alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului 

extern (de tip PEST); 
c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității de învățământ; 
d) planul de dezvoltare, care conține planificarea tuturor activităților unității de învățământ, 

fiind structurat astfel: funcția managerială, obiective, termen, stadiu de realizare, resurse 
necesare, responsabilități, indicatori de performanță și evaluarea anuală; 

e) planul operațional al etapei curente. 
(2)Planul de dezvoltare instituțională se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de 
consiliul de administrație. 
Art. 84 
(1)Programul managerial constituie documentul de prognoză pe termen mediu și se 
elaborează de către director pentru o perioadă de un an școlar. 
(2)Programul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și 
inspectoratului școlar la contextul unității de învățământ, precum și a obiectivelor strategice 
ale planul de dezvoltare instituțională la perioada anului școlar respectiv. 
(3)Programul managerial se avizează de către consiliul de administrație și se prezintă 
consiliului profesoral. 
Art. 85 
Planul operațional constituie documentul de prognoză pe termen scurt, se elaborează de către 
director pentru o perioadă de un an școlar și conține operaționalizarea obiectivelor 
programului managerial și ale planului de îmbunătățire a calității educației corespunzător 
etapei. 
Art. 86 
(1)Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea 
și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor 
formalizate pe activități. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial 
va cuprinde obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente 
ale măsurilor respective. 
(2)Activitatea de control intern este organizată și funcționează în cadrul comisiei de control 
managerial intern, subordonată directorului unității de învățământ. 
Art.87 
Documentele manageriale de evidență sunt: 
a) statul de funcții; 
b) organigrama unității de învățământ 
c) schemele orare ale unității de învățământ; 
d) planul de școlarizare aprobat; 
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și 

control/programe operative săptămânale; 
f) dosarul privind siguranța în muncă; 
g) dosarul privind protecția civilă; 
h) programele de cooperare și parteneriat locale, naționale și internaționale. 
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Titlul VI 

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic 
 

Capitolul 1 
Asistenți Montessori 

 
Art. 88 
În cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori” sunt încadrați asistenți Montessori, funcție 
asimilată cu aceea de pedagog școlar, cu atribuții specifice stabilite prin prezentul regulament 
și prin fișa postului. 
Art. 89 
Asistentul Montessori este asistentul profesorului Montessori căruia îi este subordonat și pe 
care îl va asista (ajuta) în pregătirea și menținerea mediului în care este implementată 
pedagogia Montessori. 
Atitudinea de baza pentru asistentul Montessori este dedicarea in a sprijini munca 
profesorului Montessori. 
Art. 90 
Păstrează confidențialitatea asupra oricărui aspect al clasei. Nu furnizează nici o informație 
despre ce se întâmplă în clasă în exteriorul școlii, inclusiv părinților. Nu discută cu părinții 
despre nici un aspect al clasei sau al școlii și îi îndrumă întotdeauna să ia legătura cu 
profesorul Montessori sau cu conducerea școlii. 
Art. 91 
Atribuțiile asistentului Montessori sunt: 

 În îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului:  
 Ajută profesorul Montessori în pregătirea mediului Montessori (sala de clasă, 

vestiarul, mediul exterior) 
 Menține ordinea și curățenia (sterge praful și curăță mediul, asigură consumabilele și 

buna depozitare a acestora) sub îndrumarea profesorului Montessori 
 Ajută la pregătirea clasei și vestiarului pentru zugrăvit și pentru începerea cursurilor 

după fiecare vacanță 
 Ajută la realizarea inventarului 
 Ajută profesorul Montessori în realizarea/confecționarea materialului didactic 
 Repară materialele sau alte obiecte din mediu atunci când este necesar sub îndrumarea 

profesorului Montessori 
 Este prezent, fără să participe activ, la activitățile de grup și are grijă de incidente 

pentru ca activitățile să nu fie întrerupte.  
 Poate cânta copiilor, dacă are voce frumoasă și să-i învețe cântece noi, sub îndrumarea 

profesorului Montessori, cu participarea profesorului Montessori în calitate de asistent 
 Participă la lecțiile de Grație și Curtoazie prezentate copiilor, pentru a pune în aplicare 

ce a văzut și le reamintește copiilor cum să se comporte în clasă (cum să ducă un 
scaun, cum să meargă în jurul covorașului, cum sa meargă în clasă, cum să ducă 
foarfeca, etc)  

 Răspunde la interfonul grupei/clasei sale dimineața, în timpul programului stabilit 
pentru sosirea copiilor  

 Ajută la sosirea și la plecarea copiilor. Salută copiii și părinții într-o maniera 
prietenoasă 
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 La încheierea intervalului de sosire îi sună pe părinții copiilor absenți despre care nu 
are informații cu privire la absență,  pentru a afla daca întârzie sau absentează și 
motivul. Înregistrează aceste informații în fișa de prezență. 

 Îi asistă pe copii la pregătirea pentru ieșirea în spațiul exterior sau pentru plecare sub 
îndrumarea profesorului Montessori 

 Îi conduce pe copii la poarta atunci când profesorul Montessori îl solicită 
 Supraveghează copiii în sala de clasă, vestiar și spațiul exterior sub directa îndrumare 

a profesorului Montessori 
 Ajută la pregătirea clasei pentru masa, la servirea mesei și la strângerea mesei sub 

îndrumarea profesorului Montessori 
 Pregătește spațiul pentru dormit și îi ajută pe copii să se pregătească de somn și după 

trezire, sub îndrumarea profesorului Montessori 
 Răspunde împreună cu profesorul Montessori de siguranța și de buna stare fizică a 

copiilor 
 Ajută profesorul la înregistrarea activităților copiilor în fișele de progres, sub directa 

îndrumare a acestuia. Nu înregistrează date în aplicația electronică, cu excepția 
situațiilor când profesorul Montessori nu este prezent la școala și îi deleagă 
asistentului aceasta sarcină după instruirea prealabilă 

 Participă la toate ședințele și activitățile organizate de școală la care este solicitat de 
către profesorul Montessori sau de conducerea școlii 

 Se implica în alte proiecte, programe, activități, la solicitarea profesorului Montessori 
sau a conducerii școlii. 

Art. 92 
Asistentul Montessori are obligația de a-și îmbunătăți permanent pregătire profesională și 
cunoștințele în domeniul pedagogiei Montessori. 
Art. 93 
Asistentul Montessori îndeplinesște orice alte atribuții stabilite în limitele legii prin fișa 
individuală a postului. 

 
Capitolul 2 

Compartimentul secretariat 
Art. 94 
(1)Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar. 
Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și îndeplinește 
sarcinile stabilite de reglementările legale și/sau atribuite, prin fișa postului. 
(2)Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii 
legali sau alte persoane interesate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de 
director, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 
Art.95 
Compartimentul secretariat are următoarele responsabilități: 
a) asigurarea transmiterii informațiilor la nivelul unității de învățământ; 
b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date de la nivelul unității de învățământ; 
c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului și transmiterea situațiilor statistice și a 

celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități și instituții competente, de 
către consiliul de administrație ori de către directorul unității de învățământ; 

d) înscrierea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ținerea, 
organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

35 

 

privind mișcarea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 
administrație; 

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării evaluărilor naționale, ale 
examenelor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor specificate în fișa 
postului; 

f) completarea, verificarea și păstrarea în condiții de securitate a documentelor, arhivarea 
documentelor create și intrate în unitatea de învățământ, referitoare la situația școlară a 
elevilor și a statelor de funcții pentru personalul unității; 

g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, 
în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii 
și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin 
al ministrului educației naționale; 

h) selecționarea, evidența și depunerea documentelor școlare la Arhivele Naționale, după 
expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, 
aprobat prin ordin al ministrului educației naționale; 

i) păstrarea și aplicarea sigiliului unității școlare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin 
decizie emisă de director, pe documentele avizate și semnate de persoanele competente; 
procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările 
stabilite prin ordinul ministrului educației naționale; 

j) întocmirea și verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor; 
k) asigurarea asistenței tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru 

încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naștere, modifică sau sting 
raporturile juridice dintre școală și angajați, părinți sau alte persoane fizice sau juridice; 

l) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toți angajații unității de 
învățământ; 

m) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de 
învățământ; 

n) gestionarea corespondenței unității de învățământ; 
o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul 

compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 
p) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului 

școlar, din cadrul autorităților administrației publice locale sau din cadrul altor instituții și 
autorități competente în soluționarea problemelor specifice; 

q) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor 
colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administrație sau deciziilor 
directorului, sunt stabilite în sarcina sa. 

Art. 96 
(1)Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția cadrelor didactice condica de prezență, 
fiind responsabil cu siguranța acesteia. 
(2)Secretarul răspunde de integritatea și securitatea cataloagelor. La sfârșitul orelor de curs 
secretarul verifică, împreună cu profesorul sau asistentul clasei, consemnând într-un 
proces-verbal, existența tuturor cataloagelor. 
(3)În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 
(4)În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de 
sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de 
învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 
(5)Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a 
oricăror acte de studii sau documente școlare, de obținerea de beneficii materiale. 
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Capitolul 3 
Compartimentul financiar 

Secțiunea 1 
Organizare și responsabilități 

Art. 97 
În cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori” nu funcționează un compartiment financiar 
propriu. Atribuțiile compartimentului financiar sunt îndeplinite prin încredințarea unei 
societăți comerciale specializate, printr-un contract de prestări servicii. 
Art. 98 
Compartimentul financiar are următoarele atribuții și responsabilități principale: 
a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității școlare, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare; 
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de 

învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de 
administrație; 

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în 
vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

d) informarea periodică a consiliului de administrație și a consiliului profesoral cu privire la 
execuția bugetară; 

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor; 
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul 

unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor justificative, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de 
câte ori consiliul de administrație consideră necesar; 

h) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil; 
i) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți; 
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic; 
k) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administrație, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau 
patrimoniul unității; 

l) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special; 
m) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de 
normele legale în materie; 

n) exercitarea oricăror atribuții și responsabilități, prevăzute de legislația în vigoare, de 
contractele colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către 
consiliul de administrație. 

 
Secțiunea 2 

Management financiar 
Art. 99 
(1)Întreaga activitate financiară a Școlii Primare ”Casa Montessori” se organizează și se 
desfășoară cu respectarea legislației în vigoare 
(2)Activitatea financiară a Școlii Primare ”Casa Montessori” se desfășoară pe baza bugetului 
propriu care cuprinde, la partea de venituri, fondurile provenite din taxele de școlarizare, din 
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venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare 
capitol și subcapitol al clasificației bugetare. 
Art. 100 
Pe baza bugetului aprobat de către consiliul de administrație, directorul și consiliul de 
administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”  actualizează și definitivează programele 
anuale de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea 
încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 
 
 

Capitolul 4 
Compartimentul administrativ 

 
Secțiunea 1 

Organizare și responsabilități 
Art. 101 
(1)Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este 
alcătuit din personalul nedidactic al unității de învățământ. 
(2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului Școlii Primare ”Casa 
Montessori”. 
Art. 102 
Compartimentul administrativ are următoarele atribuții și responsabilități principale: 
a) gestionarea bazei materiale a unității de învățământ; 
b) realizarea reparațiilor și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a 

unității de învățământ; 
c) asigurarea întreținerii terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei 

didactico-materiale; 
d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de 

învățământ; 
e) recepționarea bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

Școlii Primare ”Casa Montessori”; 
f) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenți, a modificărilor produse cu privire la 

existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din inventar și prezența actelor corespunzătoare 
compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidențele și situațiile 
contabile; 

g) ținerea evidenței consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu 
justificările corespunzătoare; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ, pe 
linia securității și sănătății în muncă, a situațiilor de urgență și a normelor P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziții cu privire la capitolul bunuri și servicii și a 
documentațiilor de atribuire a contractelor; 

j) alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare. 
 

Secțiunea 2 
Management administrativ 

Art. 103 
Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare 
referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a Școlii Primare ”Casa 
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Montessori” se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
Art. 104 
(1)Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea Școlii Primare ”Casa 
Montessori” se realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de 
inventariere, numită prin decizia directorului. 
(2)Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de 
învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea 
motivată a compartimentelor de specialitate, vizată pentru control financiar preventiv. 
Art. 105 
Bunurile aflate în proprietatea Școlii Primare ”Casa Montessori” sunt supuse regimului 
juridic al proprietății private. 
Art. 106 
Bunurile, care sunt temporar disponibile și care fac parte din baza didactico-materială a 
unităților de învățământ, pot fi închiriate, cu aprobarea consiliului de administrație, în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. 
 

Capitolul 5 
Biblioteci școlare/Centre de documentare și informare 

Art. 107 
(1)În cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori”  se organizează și funcționează biblioteca 
școlară, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a 
centrelor de documentare și informare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. 
(2)Bibliotecarul școlar este angajat în condițiile prevăzute de lege și se subordonează 
directorului unității de învățământ. 

 
Titlul VII 

Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar 
 

Capitolul 1 
Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar al educației 

 
Art. 108 
Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, 
preșcolarii și elevii. 
Art. 109 
(1)Dobândirea calității de beneficiar primar al educației din Școala Primară ”Casa 
Montessori” se face prin înscrierea în această școală. 
(2)Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului 
Regulament, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali. Înscrierea în Școala Primară ”Casa Montessori” se concretizează prin 
încheierea contractului educațional, anexa 1 la prezentul regulament, și punerea lui în 
aplicare. 
Art. 110 
(1)Înscrierea în clasa primară se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 
educației naționale. 
(2)În situația în care, în primul an al clasei primare, elevul acumulează absențe urmare a unor 
probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al 
vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii 
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legali pot depune la Școala Primară ”Casa Montessori” o solicitare de retragere a copilului în 
vederea reînscrierii în următorul an școlar. 
(3)În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), Școala Primară ”Casa Montessori” 
va consilia părinții, tutorii sau susținătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul 
educațional al elevului și îi va informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în 
care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii. 
(4)Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alineatul (3), se efectuează 
sub coordonarea Centrului municipiului București de resurse și asistență educațională. 
Art. 111 
Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, cu condiția încheierii unui 
contract educațional pentru anul școlar respectiv. 
Art. 112 
(1)Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin 
participarea la activitățile existente în programul Școlii Primare ”Casa Montessori”. 
(2)Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de 
către Școala Primară ”Casa Montessori”. 
Art. 113 
(1)Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul 
didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 
(2)Motivarea absențelor se face de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru 
învățământul primar în ziua prezentării actelor justificative. 
(3)Părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal 
învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar actele justificative 
pentru absențele copilului său. 
(4)Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:  

 adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul 
de specialitate,  

 adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a 
fost internat, 

 cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal al elevului, adresată 
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar. Numărul 
absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar 
cererile respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ.  

Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele 
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 
(5)Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 
7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către 
învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar pe tot parcursul anului școlar. 
(6)Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absențelor ca 
nemotivate. 
Art. 114 
La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a 
profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a conducerilor 
cluburilor/ asociațiilor sportive sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul 
poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de 
nivel local, național și internațional. 
Art. 115 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

40 

 

Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul 
anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ/formă de învățământ, redobândind astfel 
calitatea de elev. 

 
Capitolul 2 

Statutul beneficiarilor primari ai educației 
 
Art. 116 
Prezentul capitol reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației din 
Școala Primară ”Casa Montessori”. 
 

Secțiunea 1 
Drepturile beneficiarilor primari ai educației 

 
Art. 117 
(1)Orice cetățean român sau cetățean din țările Uniunii Europene, din statele aparținând 
Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se poate înscrie și poate 
frecventa, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Regulament, cursurile Școlii Primare 
”Casa Montessori”. 
(2)De aceleași drepturi beneficiază și persoanele care solicită sau au dobândit o formă de 
protecție în România, respectiv minorii străini și minorii apatrizi, a căror ședere pe teritoriul 
României este oficial recunoscută, conform legii. 
Art. 118 
(1)Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și 
de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 
(3)Conducerea și personalul din Școala Primară ”Casa Montessori” au obligația să respecte 
dreptul la imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 
(2)Nicio activitate organizată în Școala Primară ”Casa Montessori” nu poate leza demnitatea 
sau personalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor. 
(3)Conducerea și personalul din Școala Primară ”Casa Montessori” nu pot face publice date 
personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, lucrările de orice natură - 
cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare. 
Art. 119 
(1)Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin 
aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ în alternativa educațională Montessori, 
prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a 
celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie 
și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite. 
 
Art. 120 
(1)Conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori” pune la dispoziția beneficiarilor primari, 
baza materială a școlii pentru pregătirea organizată a acestora. 
(2)Antepreșcolarii și preșcolarii beneficiază de hrană, supraveghere și odihnă pe durata 
parcurgerii programului educațional, în cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori”, în 
condițiile stabilite de legislația în vigoare și de contractul educațional. 
Art. 121 
(1) Elevii și preșcolarii înscriși pot beneficia, pe durata cursurilor, de burse școlare din partea 
Școlii Primare ”Casa Montessori” pentru cheltuieli cu taxele de școlarizare și/sau cu taxele de 
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masă și/sau cu achiziția de rechizite, echipamente, cărți etc. necesare școlarizării; 
(2) Școala Primară ”Casa Montessori” poate acorda burse școlare cu caracter permanent 
integrale sau parțiale pentru un număr total de maxim 20% din numărul de elevi și preșcolari 
înscriși și burse ocazionale;  
(3) Bursele se acordă în baza unor criterii care respectă principiile nediscriminării. Criteriile 
generale de acordare a burselor școlare integrale sau parțiale sunt următoarele: 

a. Mai mulți frați sunt înscriși la Școala Primară ”Casa Montessori” în anul școlar 
respectiv; 

b. Copiii orfani sau care provin din familii monoparentale; 
c. Copiii provin din familii numeroase; 
d. Copiii suferă de boli incurabile sau afecțiuni cronice grave – copii cu CES; 
e. Copiii provin din familii în care unul din părinți suferă de boli incurabile, este 

pensionat medical sau are handicap; 
f. Copiii au frați cu boli incurabile, handicap sau CES; 
g. Copii ai căror părinți/tutori sunt sau au fost în ultimii 5 ani angajați ai Școlii 

Primare ”Casa Montessori” sau ai Fundației Montessori București și copiii 
personalului didactic aflat în activitate sau pensionat.   

h. Copiii membrilor Fundației Montessori București beneficiază de bursă 
integrală pe toată perioada școlarizării, suplimentar față de limita de 20% de 
burse acordate. 

(4) Bursele școlare integrale sau parțiale se acordă pentru o perioadă de un an școlar, de către 
Consiliul de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”, la solicitarea părintelui sau la 
propunerea motivată a directorului sau a profesorului Montessori de la clasa/grupa în care este 
înscris elevul.  
(5) Bursa școlară acordată unui elev nu poate depăși valoarea taxelor și cheltuielilor de 
școlarizare ale elevului respectiv.  
(6) Bursa școlară integrală constă în suportarea de către Fundației Montessori București a 
tuturor cheltuielilor ocazionate de școlarizarea elevului  și se poate acorda pentru îndeplinirea 
a minim două dintre criteriile generale de la aliniatul (3), cu excepția lit. g și h. 
(7) Bursa școlară parțială constă în suportarea de către Fundației Montessori București a unui 
procent al cheltuielilor ocazionate de școlarizarea elevului sau a unei sume fixe lunare, mai 
mică decât cheltuielile de școlarizare și se poate acorda pentru îndeplinirea a minim unul 
dintre criteriile generale de la aliniatul (3). Procentul, respectiv cuantumul bursei parțiale 
acordate se stabilesc de către Consiliul de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”. 
(8) Consiliul de administrație poate dispune efectuarea de anchete sociale pentru informarea 
asupra situației materiale a elevilor pentru care se solicită bursă. Rapoartele anchetelor sociale 
sunt documente justificative pentru stabilirea dreptului de bursă și a cuantumului bursei 
acordate. 
(9) Bursele integrale sau parțiale se acordă prin deducerea sumelor respective din facturile 
emise în baza contractului educațional al elevului.  
(10) Bursa școlară ocazională se poate acorda cel mult odată pe semestru, pentru situații 
deosebite: îmbolnăvirea gravă a elevului, accidente, deces în familie etc. Bursa școlară 
ocazională se acordă către Consiliul de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”, la 
solicitarea părintelui sau la propunerea directorului sau a profesorului Montessori de la 
clasa/grupa în care este înscris elevul. Bursa școlară ocazională se poate acorda fie prin 
deducerea sumelor respective din facturile emise în baza contractului educațional al elevului, 
fie în bani. 
(11) Consiliul de administrație poate dispune retragerea bursei școlare cu caracter 
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permanent a unui elev, definitiv sau pentru o perioadă determinată, pentru nerespectarea 
prevedrilor prezentului regulament, a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților 
de învățământ preuniversitar din România, a contractului educațional. Propunerea de 
retragere a bursei se poate face de către directorul unității, de către profesorul Montessori al 
elevului/preșcolarului sau de către oricare dintre: consiliul clasei, consiliul profesoral sau 
consiliul de administrație, cu votul majorității simple. 
Art. 122 
Școala Primară ”Casa Montessori” asigură elevilor servicii de consiliere psihologică și socială 
prin profesor consilier psihopedagog. 
Art. 123 
(1)Școala Primară ”Casa Montessori” asigură elevilor asistență medicală gratuită în cabinetul 
medical școlar. 
(2)La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al 
ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de 
sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. 
Art. 124 
(1)Școala Primară ”Casa Montessori”  susține antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu 
probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale. 
Art. 125 
Copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi 
ca și ceilalți elevi. 
Art. 126 
(1)Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare. 
(2)Activitățile extrașcolare pot fi realizate în cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori”, în 
cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau 
în alte unități acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de 
funcționare ale acestora. 
Art. 127 
(1)Elevilor Școlii Primare ”Casa Montessori”  le este garantată, conform legii, libertatea de 
asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se 
organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de 
învățământ. 
(2)Exercitarea dreptului la reuniune poate fi supusă acelor limitări care sunt prevăzute de lege 
și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii 
publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora. 
(3)Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în 
unitatea de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de 
administrație. În acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de 
acordarea de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali ai acestora, cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor. 
(4)În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în Școlii Primare ”Casa 
Montessori” contravine principiilor legale care guvernează învățământul preuniversitar, 
directorul unității de învățământ poate propune consiliului de administrație suspendarea 
desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice 
desfășurarea acestor activități. 
Art. 128 
(1)În Școala Primară ”Casa Montessori”, libertatea elevilor de a redacta și difuza 
reviste/publicații școlare proprii, este garantată, conform legii. 
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(2)În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, 
ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile 
prezentului Regulament și ale ROFUIP, directorul propune consiliului de administrație 
suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda 
temporar sau le poate interzice definitiv. 

 
Secțiunea 2 

Obligațiile beneficiarilor primari ai educației 
 
Art. 129 
Beneficiarii primari ai educației din Școala Primară ”Casa Montessori” au obligația de a 
frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele 
și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare. 
Art. 130 
(1)Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută 
decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 
(2)Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de 
vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte: 
a) prezentul Regulament și ROFUIP; 
b) regulile de circulație; 
c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 
d) normele de protecție civilă; 
e) normele de protecție a mediului. 
Art. 131 
Este interzis elevilor Școlii Primare ”Casa Montessori”: 
a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educațional etc.; 
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, 
spații de învățământ etc.); 

c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, 
atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă 
violența și intoleranța; 

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de 
învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 
f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în 

afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la 
jocuri de noroc; 

g) să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme 
sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum 
și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta 
integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de 
învățământ; 

h) să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al evaluărilor; 

prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul 
orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea 
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lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă 

înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate 
contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 
unității de învățământ; 

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 
provocatoare; 

m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și 
față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a 
acestora; 

n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 
o) să părăsească incinta unității de învățământ după începerea cursurilor, neînsoțit de un 

adult din familie și fără avizul învățătorului/institutorului/profesorului pentru 
învățământul primar; 

p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a 
personalului unității de învățământ. 

Art. 132 
(1)Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev. 
Art. 133 
Elevii Școlii Primare ”Casa Montessori”, în conformitate cu specificul educației Montessori, 
nu utilizează manuale școlare, dar pot utiliza cărți sau publicații cu potențial educativ. 

 
Secțiunea 3 

Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației 
 
Art. 134 
Școala Primară ”Casa Montessori” aplică principiile educației Montessori, care descurajează 
competiția, concurența și recompensa. Elevii Școlii Primare ”Casa Montessori” nu sunt 
recompensați pentru rezultatele obținute, recompensa de care aceștia se bucură fiind 
intrinsecă, izvorâtă din satisfacția pe care o conferă reușita proprie. 
Art. 135 
Școala Primară ”Casa Montessori” nu acordă burse de merit, diplome sau premii de nici un 
fel, la sfârșitul anului școlar sau în urma desfășurării unor activități educative școlare sau 
extrașcolare. 
Art. 136 
Școala Primară ”Casa Montessori” aplică principiile educației Montessori, care descurajează 
sancționarea elevilor.  
Elevii Școlii Primare ”Casa Montessori” care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile 
legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi împiedicați să persiste în această 
atitudine, prin măsuri adoptate în funcție de gravitatea faptelor comise. 
(1)Măsurile care se pot aplica sunt următoarele : 
a) Observația individuală – aplicată de profesorul Montessori de la clasă, care discută cu 

elevul, atrăgându-i atenția asupra inadecvării și consecințelor faptelor lui, caută să 
identifice motivele care au determinat respectivul comportament și, în măsura 
posibilităților, să le îndepărteze 

b) Consilierea psihopedagogică individuală, care se aplică de profesorul psihopedagog, la 
propunerea profesorului Montessori al clasei, ocazional sau, dacă este necesar, într-un 
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program de consiliere stabilit. La programul de consiliere pot participa, la solicitarea 
profesorului psihopedagog, părinții elevului, prin ședințe comune cu elevul sau separate. 

c) Recomandarea de a nu participa la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, în situația în care se 
constată că elevul nu s-a adaptat mediului și condițiilor Montessori și are nevoie de timp 
pentru a se obișnui; această măsură se aplică de conducerea școlii, la recomandarea 
profesorului Montessori și a profesorului psihopedagog. 

d) denunțarea unilaterală, de către școală, a contractului educațional, și îndrumarea elevului 
către alt tip de școală, în cazul în care se constată că acesta nu se poate adapta educației 
Montessori și nu este pregătit să gestioneze libertatea pe care acest tip de educație o oferă.  

(2)Toate măsurile aplicate elevilor sunt comunicate părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali, fie în scris, prin email, fie în cadrul întâlnirilor individuale profesor-părinte.  
Art. 137 
(1)Măsura denunțării contractului educațional se poate aplica și pentru un număr de cel puțin 
40 de absențe nejustificate din totalul orelor de studiu, cumulate pe un an școlar. 
(2)Măsura denunțării contractului educațional se avizează de consiliul profesoral la 
propunerea consiliului clasei. Această măsură se aplică de conducerea școlii, cu aprobarea 
consiliului de administrație. 
(3)Măsura denunțării contractului educațional se consemnează în registrul de procese-verbale 
al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidență a elevilor și în registrul 
matricol. 
(4)Măsura denunțării contractului educațional se comunică, de către directorul unității de 
învățământ, în scris și sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 
Art. 138 
(1)Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de 
învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în 
temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta 
minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să 
restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 
deteriorate/sustrase. 
(2)În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind 
întregii clase/claselor. 
(3)Pentru faptele prevăzute la alin. (1) elevilor le pot fi aplicate măsurile prevăzute la art. 136 
al prezentului regulament. 
Art. 139 
(1)Contestarea măsurilor prevăzute la art. 136(1)d. se adresează, de către părinte, tutore sau 
susținător legal, în scris, consiliului de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori”, în 
termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea măsurii.  
(2)Contestația se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de 
soluționare a contestației este definitivă și poate fi atacată la instanța de contencios 
administrativ competentă. 

 
Capitolul 3 

Activitatea educativă extrașcolară 
 
Art. 140 
Activitatea educativă extrașcolară din Școala Primară ”Casa Montessori” este concepută ca 
mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a 
unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței 
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școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 
Art. 141 
(1)Activitatea educativă extrașcolară din Școala Primară ”Casa Montessori” se desfășoară în 
afara orelor de curs. 
(2)Activitatea educativă extrașcolară din Școala Primară ”Casa Montessori” se poate 
desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia. 
Art. 142 
(1)Activitățile educative extrașcolare desfășurate în Școala Primară ”Casa Montessori”  pot fi: 
culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație 
rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat. 
(2)Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, 
festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere 
și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, 
ateliere deschise etc. 
(3)Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de 
antepreșcolar/preșcolari/ elevi, de către educatoare/învățător/institutor/profesorul pentru 
învățământul preșcolar/primar, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul 
pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 
(4)Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de 
învățământ, la propunerea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, tutorilor sau susținătorilor 
legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ. 
(5)Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și 
a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se 
respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. 
(6)Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al 
Școlii Primare ”Casa Montessori”. 
Art. 143 
Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se centrează pe: 
(a) gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe cheie; 
(b) gradul de responsabilizarea și integrare socială; 
(c) adoptarea unei culturi organizaționale demne și decente; 
(d) gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții. 
Art. 144 
(1)Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul Școlii Primare ”Casa 
Montessori”este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare. 
(2)Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Școlii Primare 
”Casa Montessori” este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de 
administrație. 
(3)Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Școlii Primare 
”Casa Montessori” este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva 
unitate. 
Art. 145 
Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Școlii Primare ”Casa 
Montessori” este parte a evaluării instituționale a unității de învățământ. 
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Capitolul 4 
Evaluarea beneficiarilor primari ai educației 

 
Secțiunea 1 

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 
 
Art. 146 
Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării. 
Art. 147 
(1)Conform legii, evaluările în cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori” se realizează la nivel 
de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire. 
(2)În cadrul Școlii Primare ”Casa Montessori” evaluarea se centrează pe competențe, oferă 
feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. 
Art. 148 
(1)Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii și 
specificului educației Montessori. 
(2)evaluarea continuă constă în înregistrarea zilnică a activității fiecărui preșcolar/elev, la 
fiecare disciplină în parte, consemnând tema studiată și stadiul în care se află elevul în 
studierea temei respective. 
(3)La sfârșitul fiecărui semestru, evaluarea dezvoltării socio-emoționale, cognitive, a 
limbajului și a comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare 
ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unei 
scrisori de evaluare de către profesorul Montessori. 
(4)Scrisorile de evaluare sunt înmânate personal părinților de către profesorul care le-a 
întocmit, care are discuții individuale cu părinții pe marginea acestor scrisori. Discuțiile vor fi 
consemnate într-un proces verbal care se păstrează la dosarul cadrului didactic. 
Art. 149 
(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc de către profesorul Montessori în funcție de vârsta și 
de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul 
fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

 
a) Observația  
b) chestionări orale; 
c) experimente și activități practice; 
d) referate și proiecte; 
e) interviuri; 
f) portofolii; 
g) probe practice; 
h) alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de 

către Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare. 
(2)Conform principiilor educației Montessori elevii Școlii Primare ”Casa Montessori”nu sunt 
evaluați prin lucrări scrise.  
Art. 150 
(1)Elevii Școlii Primare ”Casa Montessori” nu sunt evaluați prin note sau calificative. 
Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea și 
progresul elevului. 
(2)Rezultatele evaluării elevilor din ciclul primar se consemnează în catalog, cu cerneală 
roșie, sub forma: „promovat” sau ”corigent”, la rubrica ”Media semestrială”, pentru fiecare 
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disciplină în parte.  
(3)Rezultatul evaluării anuale la fiecare disciplină/domeniu de studiu stabilit de cadrul 
didactic în baza următoarelor criterii: 
a) progresul sau regresul performanței elevului; 
b) raportul efort-performanță realizată; 
c) creșterea sau descreșterea motivației elevului; 
d) realizarea unor sarcini suplimentare de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul 

didactic. 
Art. 151 
Rezultatul evaluării la purtare se stabilește de către învățători/institutori/profesorii pentru 
învățământul primar, se validează de Consiliul profesoral și se consemnează în catalog de 
către învățători/institutori/profesorii pentru învățământul primar. 
Art. 152 
(1)Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. 
Acești elevi nu sunt evaluați și nu li se consemnează în catalog rezultatul evaluării la această 
disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 
(2)Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, 
la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul .. ” sau „scutit medical în anul școlar .. ”, 
specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul 
medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ. 
(3)Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la 
orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de 
sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 
(4)Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și 
sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, 
supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc. Elevii scutiți medical 
pot beneficia, în timpul orelor se sport, de un program special de gimnastică medicală, 
potrivit afecțiunilor diagnosticate. 
Art. 153 
(1)Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără 
disciplina religie. 
(2)În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au 
asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 
(3)Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) vor desfășura activități educaționale 
independente, la disciplinele alese de ei, sub îndrumarea profesorului Montessori și 
asistentului Montessori al clasei. 
Art. 154 
Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, au fost declarați promovați la 
fiecare disciplină de studiu. 
Art. 155 
Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația 
școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut 

într-un semestru la disciplinele respective. 
b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări 

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, 
cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire 
specializată; 
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c) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări; 
Art. 156 
(1)Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 
săptămâni de la revenirea la școală. 
(2)Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza evaluării continue 
a progresului elevului, pe durata celor 4 săptămâni. 
(3)Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați 
amânați pe semestrul I și care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (l) 
și (2) sau amânați anual se face în primele 6 săptămâni la începutul anului școlar următor, în 
cazul elevilor care se nu se află în ultimul an de studiu al unui ciclu Montessori. 
(4)În cazul elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I și 
care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (l) și (2) sau amânați anual în 
ultimul an de studiu al unui ciclu Montessori se prelungește cu un an ciclul de învățământ 
pentru a le da posibilitatea de a încheia situația și a face tranziția către ciclul următor. 
Art. 157 
Elevii care, pe parcursul primilor doi ani de studiu Montessori, corespunzător clasei 
pregătitoare și clasei I, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de evaluare 
a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a 
dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, la finalul clasei pregătitoare, vor 
rămâne în colectivele în care au învățat și vor intra, pe parcursul anului școlar următor într-un 
program de remediere/recuperare școlară, îndrumat de învățător/institutor/profesorul pentru 
învățământul primar. 
Art. 158 
În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la 
care se transferă candidatul numai situația din primul semestru de la disciplinele pe care elevul 
le studiază. 
Art. 159 
(1)Elevii care au depășit cu mai mult de 2 ani vârsta clasei nu își pot continua studiile în cadrul 
Școlii Primare ”Casa Montessori” 
Art. 160 
Art. 161 
(1)Elevilor Școlii Primare ”Casa Montessori” care urmează să continue studiile în alte țări 
pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în Școala Primară ”Casa 
Montessori”, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, cu condiția 
achitării taxelor stabilite în acest caz. 
(2)Încheierea situației școlare a acestei categorii de elevi, declarați amânați, se face după 
revenirea în țară, dacă revenirea are loc cu cel puțin 4 săptămâni înainte de încheierea anului 
școlar. 
(3)În cazul în care revenirea elevilor plecați în străinătate pe parcursul unui an școlar are loc 
după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere și 
echivalare de către minister și, după caz, cea prevăzută la articolul 156, dacă nu li se poate 
echivala anul școlar parcurs în străinătate. 
Art. 162 
(1)Consiliul profesoral al Școlii Primare ”Casa Montessori”  validează situația școlară a 
elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul 
consiliului o consemnează în procesul-verbal, menționându-se numărul elevilor promovați, 
numărul și numele elevilor amânați, precum și numele elevilor cu probleme la purtare. 
(2)Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, 
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tutorilor sau reprezentanților legali de către învățător/institutor/profesorul pentru 
învățământul primar în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar. 
(3)Pentru elevii amânați, învățătorul/profesorul pentru învățământul primar comunică în scris 
părinților, tutorelui sau susținătorului legalposibilitățile de încheiere a situației școlare.  
(4)Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal 
documentele corespunzătoare elevului/absolventului, cu excepția situației prevăzute de 
Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată. 

 
Secțiunea 2 

Examenele organizate la nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” 
 
Art. 163 
(1)Școala Primară ”Casa Montessori” nu organizează examene. 
(2)Este interzisă organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 
învățământului primar. Examinarea de specialitate, în acest caz, se va face numai în situația în 
care părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare 
înainte de vârsta stabilită prin lege și se realizează de către Centrul Municipiului București de 
Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE). 
 

Capitolul 6 
Transferul beneficiarilor primari ai educației 

 
Art. 164 
Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o unitate de învățământ la alta, 
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și 
funcționare al unității de învățământ la care se face transferul. 
Art. 165 
Transferul beneficiarilor primari ai educației se face cu aprobarea consiliului de administrație 
al unității de învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consiliului de administrație al 
unității de învățământ de la care pleacă. 
Art. 166 
(1)Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se efectuează, de regulă, în perioada 
intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție, transferurile de la nivelurile 
antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului școlar, ținând cont de interesul 
superior al copilului. 
(2)Transferul elevilor în timpul semestrelor se poate efectua, în mod excepțional, cu 
respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații: 
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al 

municipiului București; 
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate 

de direcția de sănătate publică; 
c) la învățământul de artă și sportiv; 
d) în situația rezilierii, indiferent de motiv, a contractului educațional. 
Art. 167 
 (1) Elevii Școlii Primare ”Casa Montessori”se pot transfera la unități de învățământ de stat, în 
condițiile ROFUIP. 
(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera la Școala Primară ”Casa 
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Montessori”, cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de prezentul regulament de 
organizare și funcționare. 
Art. 168 
(1)Pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot face 
propuneri de reorientare spre învățământul special/special integrat. 
(2)Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză 
sau de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul 
psihopedagog școlar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de expertiză din cadrul 
Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu acordul părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali. 

 
 

Titlul VIII 
Evaluarea unităților de învățământ 

 
Capitolul 1 

Dispoziții generale 
 
Art. 169 
Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 
fundamentale: 
a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ; 
b) evaluarea internă și externă a calității educației. 

 
Capitolul 2 

Evaluarea internă a calității educației 
 
Art. 170 
(1)Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru Școala Primară ”Casa 
Montessori”și este centrată preponderent pe rezultatele procesului învățării. 
(2)Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în 
învățământul preuniversitar. 
Art. 171 
(1)În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori”se 
înființează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC). 
(2)Pe baza legislației în vigoare, Școala Primară ”Casa Montessori” elaborează și adoptă 
propria strategie și propriul regulament de funcționare a Comisiei pentru evaluarea și 
asigurarea calității. 
(3)Conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori” este direct responsabilă de calitatea 
educației furnizate. 
 
Art. 172 
(1)Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea 
calității sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale. 
(2)Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
(3)Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a 
Calității în învățământul Preuniversitar sau a Ministerului Educației Naționale se bazează pe 
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analiza raportului de evaluare internă a activității din unitatea școlară. 
 

Capitolul 3 
Evaluarea externă a calității educației 

 
Art. 173 
(1)O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților 
școlare, 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 Școala Primară ”Casa Montessori” se realizează în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în 
învățământul Preuniversitar. 
(3)Școala Primară ”Casa Montessori” se supune procesului de evaluare și acreditare, în 
condițiile legii. 
(4)În cazul în care Școala Primară ”Casa Montessori” se supune evaluării externe realizată de 
către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, în bugetul 
pentru anul respectiv vor fi asigurate, în mod distinct, sumele necesare acoperirii costurilor, 
conform tarifelor percepute de către Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul 
Preuniversitar pentru această activitate. 

 
Titlul IX 

Partenerii educaționali 
 

Capitolul 1 
Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 
Art. 174 
Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul 
să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul. 
Art. 175 
(1)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 
periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil. 
(2)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
informații numai referitor la situația propriului copil. 
Art. 176 
Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta Școlii 
Primare ”Casa Montessori” dacă: 
a) a fost solicitat/ a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul 

unității de învățământ; 
b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice; 
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ; 
d) participă la întâlnirile programate cu educatoarea/învățătorul/institutorul/ profesorul 

pentru învățământ preșcolar/primar. 
Art. 177 
(1)Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 
juridică, conform legislației în vigoare. 
(2)Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 
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Art. 178 
(1)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, 
cu salariatul Școlii Primare ”Casa Montessori” implicat, cu educatoarea/ 
învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar, cu directorul unității 
de învățământ, cu reprezentantul Fundației Montessori București. În situația în care discuțiile 
amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susținătorul legal 
adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 
(2)În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 
solicite rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 
(3)În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării 
conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să 
solicite rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale. 

 
Capitolul 2 

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
 
Art. 179 
(1)Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a 
asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru 
școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2)Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în Școala Primară ”Casa 
Montessori”, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele 
medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru 
evitării degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate. 
(3)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, 
să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul 
pentru învățământul primar pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, 
tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoarei/ învățătorului/ 
institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, cu nume, dată și semnătură. 
(4)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev. 
(5)Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul preșcolar și primar are 
obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de 
curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare 
o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. 
Art. 180 
Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a copiilor/elevilor și a 
personalului unității de învățământ. 
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Art. 181 
Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al unităților de învățământ preuniversitar este obligatorie pentru părinții, tutorii 
sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor. 
 

Capitolul 3 
Adunarea generală a părinților 

 
Art. 182 
(1)Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali 
ai copiilor/ elevilor de la grupă/clasă. 
(2)Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a 
condițiilor necesare educării copiilor/elevilor. 
(3)În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și 
nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența 
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv. 
Art. 183 
(1)Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoare/ învățător/ 
institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar, de către președintele comitetului 
de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 
(2)Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezența părinților, tutorilor sau susținătorilor legali a jumătate plus unu 
din totalul copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate 
plus unu din cei prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în 
cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți. 

 
Capitolul 4 

Comitetul de părinți 
 
Art. 184 
(1)În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează 
comitetul de părinți. 
(2)Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinților, convocată de educatoare/învățător/institutor/profesorul pentru 
învățământul preșcolar sau primar, care prezidează ședința. 
(3)Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 10 
zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 
(4)Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri; în prima 
ședință de după alegere membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le 
comunică profesorului pentru învățământul preșcolar/primar. 
(5)Comitetul de părinți reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai 
elevilor clasei în adunarea generală a părinților la nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în 
relațiile cu echipa managerială.  
Art. 195 
Comitetul de părinți are următoarele atribuții: 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei; 
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deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinților, cu majoritatea simplă a voturilor 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 

b) sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/ 
primar în organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative 
extrașcolare; 

c) sprijină educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/ 
primar în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul 
școlar; 

d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin 
programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ 
profesorul pentru învățământ preșcolar/primar și se implică activ în întreținerea, 
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a Școlii Primare ”Casa 
Montessori”; 

f) se implică activ în asigurarea securității copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum 
și în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 

Art. 186 
Președintele comitetului de părinți reprezintă părinții, tutorii sau susținătorii legali în relațiile 
cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 
Art. 187 
(1)Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreținerea, dezvoltarea și 
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie. 
(2)Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face 
cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare 
pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali. 
(3)Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor. 

 
Capitolul 5 

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 
 
Art. 188 
(1)La nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” funcționează consiliul reprezentativ al 
părinților. 
(2)Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții 
comitetelor de părinți. 
Art. 189 
(1)Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale 
căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se 
consemnează în procesul-verbal al ședinței. 
(2)Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 
Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 
(3)Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. 
(4)Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 
voturilor celor prezenți. 
(5)Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice 
și juridice. 
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Art. 190 
Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții: 
a) propune Școlii Primare ”Casa Montessori”discipline și domenii care să se studieze 

extracurricular; 
b) sprijină parteneriatele educaționale între Școala Primară ”Casa Montessori” și 

instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală; 
c) susține Școala Primară ”Casa Montessori” în derularea programelor de prevenire și de 

combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar; 
d) promovează imaginea Școlii Primare ”Casa Montessori”  în comunitatea locală; 
e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice 

minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural; 
f) susține Școala Primară ”Casa Montessori” în organizarea și desfășurarea tuturor 

activităților; 
g) susține conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori” în organizarea și în desfășurarea 

consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale; 
h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția 

generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu 
organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației 
elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) sprijină conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori” în întreținerea și modernizarea 
bazei materiale; 

j) susține Școala Primară ”Casa Montessori” în activitatea de consiliere și orientare 
socio-profesională sau de integrare socială a absolvenților; 

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în 
Școala Primară ”Casa Montessori”, la solicitarea cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori” în asigurarea sănătății și securității 
elevilor; 

m) susține conducerea Școlii Primare ”Casa Montessori” în organizarea și desfășurarea 
programului „Școala altfel”. 

Art. 191 
(1)Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a Școlii Primare ”Casa Montessori” 
poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări 
etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate 
pentru: 
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și 

sportive; 
b) acordarea de burse elevilor; 
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 
d) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de 

adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă. 
(2)Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la 
nivel local, județean, regional și național. 

 
Capitolul 6 

Contractul educațional 
 
Art. 192 
(1)Școala Primară ”Casa Montessori” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 
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momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un 
contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 
(2)Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a 
prezentului Regulament.  
Art. 193 
(1)Contractul educațional este valabil pe durata unui an școlar. 
(2)Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care 
se atașează contractului educațional. 
Art. 194 
(1)Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore 
sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data 
semnării. 
(2)Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional. 
(3)Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în 
contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile 
care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

 
Capitolul 7 

Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ și alți 
parteneri educaționali 

 
Art. 195 
Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale 
colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor 
unității de învățământ. 
Art. 196 
Școala Primară ”Casa Montessori” poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de 
educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale 
sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației. 
Art. 197 
Școala Primară ”Casa Montessori”, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile 
administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de 
cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și 
altele asemenea poate organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe 
baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă 
interesate. 
Art. 198 
Școala Primară ”Casa Montessori”, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile 
prezentului regulament, poate iniția, în nume propriu sau în parteneriat cu autoritățile 
administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de 
administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea 
competențelor dobândite sau de accelerare a învățării. 
Art. 199 
(1)Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor 
activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de 
Școala Primară ”Casa Montessori”. 
(2)Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

58 

 

de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului. 
Art. 200 
(1)Școala Primară ”Casa Montessori” încheie protocoale de parteneriat cu organizații 
nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații 
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin 
proiectul de dezvoltare instituțională al școlii. 
(2)Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(3)În cazul derulării unor activități în afara perimetrului Școlii Primare ”Casa Montessori”, în 
protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității 
copiilor/elevilor. 
(4)Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul 
școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare. 
(5)Școala Primară ”Casa Montessori” poate încheia protocoale de parteneriat și pot derula 
activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal 
dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele 
din care provin instituțiile respective. 
(6)Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna 
derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ. 

 
 

Titlul X 
Dispoziții finale și tranzitorii 

 
Art. 201 
În Școala Primară ”Casa Montessori” fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în 
vigoare. 
Art. 202 
Consiliul de administrație al Școlii Primare ”Casa Montessori” poate emite documente 
reglatoare și instrucțiuni de lucru în completarea prezentului regulament, ori de câte ori 
consideră necesar. 
Art. 203 
În Școala Primară ”Casa Montessori” se asigura dreptul fundamental la învățătură și este 
interzisă orice formă de discriminare a antepreșcolarilor/preșcolarilor/copiilor/elevilor și a 
personalului din unitate  
Art. 204. 
În termen de 30 de zile de la data aprobării de către Consiliul de administrație al Școlii 
Primare ”Casa Montessori” a prezentului regulament, cadrele didactice au obligația de a-l 
aduce la cunoștința părinților, tutorilor sau reprezentanților legali și de a stabili o ședință a 
adunării generale a părinților clasei pentru dezbaterea prevederilor regulamentului. 
Art. 205 
La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție contrară se abrogă. 
Art. 206 
Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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ANEXE 
 
Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 
Lista comisiilor de lucru și responsabililor pe domenii de activitate care funcționează la 

nivelul  Școlii Primare ”Casa Montessori” 
 

Comisii cu caracter permanent 
 Comisia pentru curriculum 
 Comisia de evaluare și asigurare a 

calității 
 Responsabilul pentru prevenirea și 

reducerea violenței în mediul școlar 
 Responsabilul pentru frecvență, 

combaterea absenteismului și a 
abandonului școlar 

 Responsabilul pentru perfecționarea și 
formarea continua a cadrelor didactice 

 Responsabilul pentru situații de urgență 
 Responsabilul de gestionare SIIIR 
 Coordonatorul pentru programe și 

proiecte educative 
 Comisia pentru prevenirea și 

combaterea discriminării și promovarea 
interculturalității 

 Comisia de recepție bunuri 
 Responsabilul pentru verificarea 

documentelor școlare și a actelor de 
studii 

 

Comisii cu caracter ocazional 
 Comisia pentru programe de susținere 

educațională 
 Comisia de inventariere 
 Comisia de casare, de clasare și 

valorificare a materialelor rezultate 
 Comisiile pentru organizarea 

evaluărilor naționale 
 Comisia de cercetare disciplinară 
 Responsabilul pentru întocmirea 

orarului 
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Anexa 2 la  
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Șc.P.C.M., revizia R3 nr. 511/23.02.2017 

Aprobat de CA în 23.02.2017 
 

CONTRACT EDUCATIONAL 

privind furnizarea de servicii de învățământ preșcolar 

Nr.  din  

I. I. Părțile semnatare: 
1. (Unitatea de învățământ): Scoala Primara "Casa Montessori" - Fundatia Montessori 
Bucuresti, denumit în continuare ”unitatea de învățământ” cu sediul social în Bucuresti, 
B-dul Iuliu Maniu nr. 6, sector 6, Bucuresti, înregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
cu nr. 29/22.02.2011 Cod de înregistrare fiscala: 28211555, cont IBAN: 
RO73BACX0000000588511001 RON deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, telefon 
0372149151, e-mail contact@casamontessori.ro, reprezentata de Toader Gabriela, director. 
 
2. Beneficiarii indirecti:  

a. dna. _____________________________________ mama/tutore/susținător 
legal al preșcolarului_____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

b. dl. _______________________________________ tatăl/tutore/susținător 
legal al preșcolarului_____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

c. titularul contractului: ___________________________________ 
calitatea sa în raport cu copilul ____________________________________ 
Adresa1 __________________________________________________ 
Cod IBAN __________________________________________________ 
telefon mobil _____________ , adresa de email ______________________ 

 
3. Beneficiarul direct al educației: __________________________________ preșcolar, 
CNP  ___________________________________________ 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr.5115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, în baza Acordului educațional nr. 
… din data ….., anexă la prezentul contract, 

Se încheie prezentul contract de educațional cu următoarele clauze: 
 

 
1Se completează numai în situația în care titularul contractului este diferit de părinți 
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Art.1. SCOPUL CONTRACTULUI 
Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea si 
responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarului direct al educației din prezentul 
contract. 
 
Art. 2. DREPTURILE PARTILOR 
Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de 
Organizare si Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Școlii Primare Casa Montessori.  
 
Art.3. OBLIGATIILE PARTILOR 

Părțile au cel puțin următoarele obligații:  
3.1. Unitatea de învățământ se obligă: 
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 
b)  sa respecte principiile pedagogiei Montessori; 
c) să înregistreze copilul în registrul matricol al unității de învățământ și în baza de date a 
ministerului educației, asigurând acestuia statutul de preșcolar, începând cu data convenită 
prin prezentul contract la art. 4, până la încetarea contractului; 
d) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ; 
e) să asigure securitatea copiilor în unitate precum si în deplasarile organizate de unitate; 
f) să elibereze la cerere si în termen legal orice document școlar ce servește interesului 
copilului, în condițiile prevederilor prezentului contract; 
g) să asigure transparenta tuturor activitatilor derulate, organizate sau aprobate de institutie; 
h) să anunțe părinții/reprezentanții legali de apariția oricaror boli infecto-contagioase în 
unitatea de învățământ  și să ia masurile care se impun pentru prevenirea raspândirii bolilor 
infecto-contagioase. 
i) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de 
personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 
j) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de 
preșcolari, în limita prevederilor legale în vigoare; 
k) personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 
educaționale pe care le transmite preșcolarilor și un comportament responsabil; 
l) personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de 
asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția 
copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a 
copilului; 
m) personalul din învățământ trebuie să manifeste respect și considerație în relațiile cu 
preșcolarii și cu părinții/reprezentanții legali ai acestora; 
n) personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze 
imaginea publică a preșcolarului, viața intimă, privată și familială a acestuia; 
o) personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să 
agreseze verbal sau fizic preșcolarii și/sau colegii; 
p) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea preșcolarilor sau calitatea 
prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje necuvenite de la preșcolari sau 
de la părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora; 
q) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot 
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pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a 
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și 
prozelitismul religios. 
 
3.2. Beneficiarii indirecti - părintii/tutorii/susținătorii legali ai copilului  au următoarele 
obligații: 
a) sa-si asume responsabilitatea promovarii în educatia copilului, a principiilor, valorilor și 
normelor de conduita sustinute de catre unitatea de învățământ și responsabilitatea asupra 
comportamentului copilului la grădiniță; 
b) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de 
învățământ (și implicit Manualul părinților, parte din regulament); 
c) părintele/tutorele/susținătorul legal se obligă să trateze și se adreseze cu respect personalul, 
copiii și părinții din unitatea de învățământ și, fiind  interzise agresarea fizică, psihică, verbală 
a acestora, 
d)  să asigure frecvența școlară a preșcolarului, precum și respectarea programului zilnic al 
unității de învățământ; 
e) să colaboreze cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii obiectivelor educaționale, 
atunci când este solicitat; 
f) să se prezinte la grădiniță de câte ori este solicitat pentru a discuta cu profesorul Montessori 
de la grupă sau cu orice alt reprezentant al unitatii de învățământ despre evoluția și conduita 
copilului; 
g) sa participe la toate întâlnirile organizate de institutia de învatamânt cu teme educative și 
administrative destinate parintilor; 
h) cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/institutorul/profesorul pentru 
învățământul preșcolar, pentru a cunoaște evoluția copilului; 
i) părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de preșcolar, singur sau în colectiv, conform art. 
173(6) din ROFUIP, OMEN nr. 5079/2016; 
j) sa asigure vestimentatia necesară confortului copilului;  
k) la înscrierea copilului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal are 
obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat 
sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți 
preșcolari din colectivitate/ unitatea de învățământ; 
l)  să prezinte dovada efectuarii analizelor și investigatiilor medicale ori de câte ori cand sunt 
solicitate de catre medicul unității de învățământ; să prezinte avizul epidemiologic eliberat de 
medicul pediatru sau medicul de familie la intrarea și reintrarea în colectivitate în altă zi decât 
ziua în care încep cursurile. 
m) să prezinte la secretariatul instituției documentele medicale doveditoare ale motivelor 
pentru care copilul absenteaza, cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei când au fost emise, 
în vederea prevenirii posibilelor epidemii; 
n) să depună documentele și să încheie contractul educațional în termen de maxim 10 zile de 
la aprobarea cererii de înscriere /reînscriere, sau în perioada stabilită de școală în acest scop; 
o) să anunțe secretariatul instituției în termen de 5 zile orice modificare intervenita în datele de 
contact (domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail); în caz contrar orice comunicare se va 
considera valabil efectuata la coordonatele prezentate în partea introductiva a prezentului 
contract. 
p) sa achite contravaloarea serviciilor de scolarizare, a serviciilor auxiliare celor de 
învățământ și a serviciilor suplimentare, în baza facturilor aferente, respectand data scadenta a 
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facturilor, conform art. nr. 5 și art. nr. 6 al prezentului contract și acordului financiar, pe toată 
durata contractului, adică în toată perioada cât copilul este înscris la grădiniță, indiferent dacă 
frecventează sau nu. 

3.3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 
a) de a colabora cu profesorul Montessori și cu ceilalți profesori 
b) de a frecventa cursurile, și de a respecta programul unității de învățământ 
c) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, conform regulamentului de 

organizare și funcționare al unității de învățământ atât în unitatea de învățământ, cât și 
în afara ei; 

d) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, 
regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de 
stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

e) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 
mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, 
spații de învățământ etc.); 

f) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de 
arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., 
precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea 
lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a 
personalului unității de învățământ; 

g) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față 
de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod 
imaginea publică a acestora; 

h) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în unitate și în afara ei; 
i) de a nu părăsi incinta grădiniței pe toată durata programului zilnic. 

 
Art.4. DURATA CONTRACTULUI 
Prezentul contract este încheiat astăzi, ........... si produce efecte începând cu data de .............., 
dată la care copilul este înscris în registrul matricol al unității de învățământ pentru anul 
școlar...... 
Condițiile pentru frecventarea grădiniței de către beneficiarul direct sunt următoarele: 

 Acordul financiar, anexă la prezentul contract, și toate documentele pentru înscriere 
solicitate prin Acordul financiar, să fie depuse la secretariatul școlii  

 să fie achitate taxele conform opțiunilor din Acordul financiar și art. 5 din prezentul 
contract, indiferent de frecvența copilului.  

 

Art.5. VALOAREA CONTRACTULUI 
Conform Acordului financiar înregistrat cu nr. ...... 

Tipul costului Valoare lunara (lei) Valoare anuala (lei) 
Taxa pentru școlarizare 

program 
 
                      (normal/prelungit) 

_  

Contravaloarea mesei 
program 

 _ 
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(parțial/integral) 

Contravaloarea program 
Afterschool 16.00-18.00 

 _ 

 
 

Art. 6. DERULAREA CONTRACTULUI 
1) Taxa de înscriere și depozitul se achită conform facturii, înainte de data când 

contractul începe să producă efecte. În cazul neachitării în termen a uneia din aceste 
taxe, contractul este nul și orice sumă deja achitată este nereturnabilă.  

2) Taxa de școlarizare este anuală, corespunzătoare unui an școlar în accepțiunea legii 
române, respectiv 1 septembrie – 31 august. Taxa de școlarizare nu este influențată de 
numărul de zile de vacanță sau zile libere, indiferent de motivul pentru care acestea 
sunt acordate.  

3) Structura anului școlar este anexă la prezentul contract. 
În cazul în care structura anului școlar convenită prin contract contravine structurii 
anului școlar aprobată/modificată printr-un act normativ (ordin de ministru, hotărâre 
de guvern, dispoziție a ISMB etc.),  apărut ulterior încheierii prezentului contract, se 
respectă actul normativ. 

4) Taxa de școlarizare nu depinde de prezența copilului și se achită integral pentru toată 
perioada contractuală, conform planului de plată ales în acordul financiar. Nu se iau în 
calcul în niciun fel absențele, motivate sau nemotivate. 

5) Numai din motive medicale bine întemeiate (internare, boală contagioasă confirmată 
de DSP), la solicitarea beneficiarului indirect, școala poate aproba suspendarea 
contractului, pentru o perioadă de exact o lună calendaristică întreagă, o singură dată 
pe durata derulării acestuia. În acest caz taxa anuală de școlarizare se va diminua cu 
75% din a 11-a parte, indiferent de planul de plată ales. Diferența apărută în urma 
suspendării contractului va apărea în prima factură emisă ulterior datei începerii 
suspendării. 

6) Tipul de program este stabilit prin ”Acordul financiar”, anexă la prezentul contract. 
Modificarea tipului de program este posibilă numai începând cu data de 1 a unei luni. 
În cursul derulării unui contract se poate solicita modificarea tipului de program cel 
mult de două ori. 

7) Modificarea tipului de program este posibilă cu îndeplinirea simultană a următoarelor 
condiții: 

a. la solicitarea scrisă a beneficiarului indirect, adresată unității de învățământ și 
înregistrată la secretariatul școlii cel târziu pe data de 25 a lunii pentru a avea 
efect începând cu luna următoare. Diferențele de costuri apărute în urma 
modificării tipului de program pentru o perioadă deja facturată vor fi reglate în 
factura tranșei  următoare.   

b. cu acordul unității de învățământ, în limita locurilor disponibile.        
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8) Tipul de masă parțial poate fi ales de către părinți numai pentru copiii înscriși la 
program normal și este stabilit prin acordul financiar.                     

9) Facturile, cu excepția taxei de înscriere/reînscriere și depozitului,  au o scadență de cel 
mult 15 zile calendaristice de la data emiterii, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare 
înainte de  data la care produce efecte prezentul contract și de prima zi de furnizare a 
serviciilor facturate. 

10) Pentru toate plățile în tranșe lunare, factura pentru luna următoare se va emite cel 
târziu în ziua de 15 a lunii în curs și este scadentă în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. 

 
Art. 7. RASPUNDERI SI SANCTIUNI 
1) Neplata la termen a taxei de înscriere sau a depozitului duce la nulitatea prezentului 
contract. În acest caz, locul copilului este considerat liber și poate fi ocupat de un alt copil.  
2) Neplata la termen a taxelor de scolarizare sau contravalorii serviciilor auxiliare 
asigurate de prestator duce la aplicarea de penalitati de 0.5 % pe zi de întârziere.  
3) Unitatea de învățământ are dreptul să suspende furnizarea serviciilor stabilite prin 
prezentul contract către beneficiarul direct în cazul întârzierii plăților față de data scadentă, 
transmițând o notificare în acest sens. În acest caz, pentru perioada cât furnizarea serviciilor 
este suspendată, obligația de plată rămâne în vigoare pentru toate taxele cu excepția taxei 
pentru masă 
4) În cazul în care beneficiarul indirect consideră neîndeplinite sau îndeplinite defectuos  
obligațiile unității de învățământ, va sesiza în scris conducerea unității și va înregistra 
sesizarea la secretariat. Sesizarea unor nemulțumiri ale beneficiarului indirect nu îl scutește pe 
acesta de plata taxelor și de îndeplinirea celorlalte obligații din contract.  
5) Orice nemulțumire a beneficiarului trebuie înregistrată în timpul derulării contractului. 
După data încetării contractului, sesizările sunt considerate neavenite și nu produc efecte. 
 
 
Art. 8. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
1) Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri: 
a) reziliere prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre partile contractante, cu notificare 
prealabila scrisa transmisa celeilalte parti cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data 
avuta în vedere pentru încetarea contractului, fără returnarea taxei de înscriere/reînscriere. În 
acest caz depozitul se deduce din factura pentru perioada de 30 de zile calendaristice de la 
înregistrarea denunțării contractului până la rezilierea lui. Beneficiarul direct are dreptul de a 
frecventa Școala Primară Casa Montessori în această perioadă. Beneficiarul indirect se obligă 
sa platească, daca este cazul, diferența dintre costul programului ales și valoarea depozitului.  
b) Depășirea cu 30 de zile a termenului de scadență dă dreptul unității de învățământ să 
rezilieze prezentul contract fără intervenția instanței de judecată, printr-o notificare de 
reziliere adresată beneficiarului indirect. Beneficiarul indirect rămâne în continuare obligat să 
achite sumele restante, precum și penalitățile aferente acestora, conform art. 7 al prezentului 
contract.   
c) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;  
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d) în cazul în care taxele facturate înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract nu sunt 
achitate la termen, conform articolului 6.  În situația în care au fost achitate parțial, taxa de 
înscriere  și depozitul nu sunt returnabile. 
2) În cazul în care contractul înceteaza în cursul unei perioade de timp (semestru sau an scolar) 
pentru care a fost platita taxa de școlarizare, se va rambursa beneficiarului indirect suma 
aferentă perioadei rămase după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, numărate 
începând cu ziua următoare datei înregistrarii la secretariatul școlii a notificării scrise de 
încetare a contractului. Calculul taxei de școlarizare aferente unei fracțiuni dintr-o lună se face 
prin aplicarea la a 11-a parte din taxa anuală a unui coeficient, calculat ca raportul dintre 
numărul de zile calendaristice de contract și numărul de zile calendaristice din lună. (Ex: 
contract încetat în data de 12 martie: coeficientul este 12/31= 0,39, deci taxa de plată pentru 
perioada 1-12 martie este a 11-a parte din taxa anuală înmulțită cu 0,39). 
3) În cazul în care a fost acordat un discount pentru plata în una sau două tranșe, la rezilierea 
contractului înainte de termen discountul se retrage iar suma acordată ca discount se 
facturează și se achită de către beneficiarul indirect. 
4) În cazul încetării contractului educațional, documentele școlare vor fi eliberate după 
achitarea integrală a tuturor taxelor datorate de către beneficiar. 
 
Art. 9. LITIGII 
Orice neîntelegeri izvorâte în legatura cu interpretarea sau executarea prezentului contract se 
vor solutiona de catre parti pe cale amiabila. Daca o solutionare amiabila nu este posibila, 
eventualele litigii vor fi deferite spre solutionare instantei judecatoresti competente. 
 
Art. 10. DISPOZITII FINALE 
Școala Primară ”Casa Montessori” este instituție de învățământ preuniversitar autorizată, se 
supune legilor statului român și respectă hotărârile, ordinele și dispozițiilor autorităților 
centrale și locale. 
Situația în care unitatea de învățământ este închisă ca urmare a dispozițiilor autorităților, din 
cauza condițiilor meteo nefavorabile sau din alte cauze care impun această măsură la nivel 
local sau central nu afectează prevederile prezentului contract și nu modifică taxele anuale. 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......., în .......... exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractanta. 
 
UNITATEA DE INVATAMANT      
Scoala Primară „Casa Montessori”        
 
 
Am citit și înțeles în întregime prevederile prezentului contract și sunt de acord cu ele. 
 
BENEFICIAR INDIRECT a. 

BENEFICIAR INDIRECT b. 
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BENEFICIAR INDIRECT c. 
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Acord financiar pentru nivelul preșcolar 
Nr._______ data ____________________ 

Re/înscrierea la grădinița Școlii Primare ”CASA MONTESSORI” este realizată doar 
în măsura in care toate documentele necesare re/înscrierii sunt depuse la secretariatul Scolii 
Primare CASA MONTESSORI si taxa de înscriere/reînscriere și depozitul pentru rezervarea 
locului sunt achitate.  
Documentele de re/înscriere sunt:  

1. Formularul de înscriere - se trimite pe mail, în urma aprobării cererii de înscriere* 
2. Certificatul de naștere al copilului, fotocopie simplă* 
3. C.I. ale părinților, fotocopii simple* 
4. Fotografie tip pașaport în format electronic  
5. Contract de școlarizare 
6. Dovada achitării taxei de re/înscriere și a depozitului - chitanță sau OP, copie simplă 
7. Fisa medicala, avizată de medicul de familie*,  
8. Carnetul de vaccinări, fotocopie simplă* 
9. Fisa psihopedagogică de la grădinița frecventată anterior* 

*se depun o singură dată, la înscrierea/transferul în unitatea de învățământ sau în cazul în 
care au intervenit schimbări 

La depunerea dosarului de înscriere, se vor prezenta documentele originale, pentru a fi 
confirmate fotocopiile. 

După aprobarea cererii de înscriere documentele se depun în primele 5 zile și 
contractul educațional se încheie în termen de maxim 10 zile, în perioada stabilită de 
școală în acest scop. În caz contrar cererea se anulează, locul devine liber - se ocupă de 
alt copil și toate sumele achitate sunt nereturnabile. Dacă, ulterior acestui termen, se 
solicită înscrierea copilului în același an școlar și mai există locuri disponibile (cererea 
va fi aprobată din nou) vor fi luate în considerare sumele plătite anterior. 
Vă rugăm sa indicați datele pentru contractul de școlarizare: 
Numele copilului _______________________________________________________________ 

Părinții copilului: 
a. dna. _____________________________________ mama/tutore/susținător 

legal al preșcolarului_____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

b. dl. _______________________________________ tatăl/tutore/susținător 
legal al preșcolarului_____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

Numele titularului de contract: ___________________________________ 
calitatea sa în raport cu copilul ____________________________________ 
Adresa2 __________________________________________________ 

 
2Se completează numai în situația în care titularul de contract este diferit de părinți 
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Cod IBAN __________________________________________________ 
telefon mobil _____________ , adresa de email ______________________ 
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Taxe pentru înscriere/reînscriere 

I. Taxa de înscriere/reînscriere se facturează la depunerea cererii de înscriere/reînscriere și 

se achită în termen de 5 zile.  

- taxa de înscriere în valoare de 600 de lei (pentru copiii nou înscriși, care nu sunt înscriși la 

Școala Primară Casa Montessori în momentul încheierii prezentului contract) – devine 

nereturnabilă din momentul confirmării aprobării înscrierii prin mail adresat beneficiarului, la 

adresa declarată. 

- taxa de reînscriere în valoare de 400 de lei (pentru copiii care sunt înscriși la Școala Primară 

Casa Montessori în momentul încheierii prezentului contract) – devine nereturnabilă din 

momentul încheierii perioadei de reînscriere. 

Nota: În situația în care se reziliază contractul educațional și ulterior se dorește 

reînscrierea copilului, chiar și în cursul aceluiași an școlar, se va încheia un nou 

contract educațional, și se va plăti taxă de înscriere (nu reînscriere). 

II. Depozitul, în valoare de 1400 lei, se facturează în ziua încheierii contractului și se achită 

înainte de data de începere a derulării contractului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare 

de la emiterea facturii. Neachitarea acestei facturi în termen conduce la nulitatea 

prezentului acord și a contractului educațional. Depozitul nu se returnează cu excepția 

cazului în care beneficiarii indirecți solicită rezilierea contractului cu cel puțin 30 de zile 

înainte prima zi în care contractul urmează să producă efecte, conform art. 4 din contract. 

Depozitul se deduce din valoarea ultimei facturi aferente prezentului contract. 

Taxe pentru școlarizare 

I. Taxa de școlarizare pentru programul normal, de 14300 lei/an, iar pentru programul 

prelungit de 17050 lei pe an, poate fi eșalonată în  

a. 11 tranșe lunare egale,  

b. două tranșe semestriale  

c. achitată integral,  

în funcție de opțiunea beneficiarilor indirecți. Valoarea tranșelor nu depinde de numărul zilelor de 

grădiniță ci este fixă, calculată ca a 11-a parte(a.), respectiv 5/11 și 6/11(b.), respectiv integral(c.) din 

taxa anuală, în funcție de opțiunea de plată aleasă.  

În cazul plății integrale sau în tranșe semestriale se acordă reducere, astfel: pentru plata serviciilor de 

școlarizare în avans, în doua transe (înainte de 10 septembrie, respectiv 30 ianuarie) - se acorda o 

reducere de 3% din valoarea taxei de școlarizare; pentru plata serviciilor de scolarizare in avans, intr-o 

singura transa (înainte de 10 septembrie) - se acorda o reducere de 5% din valoarea totala a taxei de 

școlarizare.  
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În cazul fraților, se acordă o bursă de 15% din taxa de școlarizare pentru fiecare copil, în situaţia în care 

doi frați sunt înscrişi la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel, respectiv se acordă o 

bursă de 25% pentru fiecare copil, în situaţia în care trei sau mai mulți frați sunt  înscrişi la Şcoala 

Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel. 

Taxa de școlarizare este fixă și se achită pentru toată durata de derulare a contractului, inclusiv în 

perioadele de vacanță, zile libere oficial prin lege sau din dispoziția autorităților, sau de absență 

motivată sau nemotivată a preșcolarului. 

II. Taxa pentru programul Afterschool între orele 16.00-18.00, disponibil doar pentru copiii 

înscriși la programul prelungit, este de 250 lei/lună 

Părintele poate opta, într-o anumită lună, pentru plata pe zi de prezență, la tariful de 20 
lei/zi. Opțiunea se face în scris, la secretariatul unității, până cel târziu data de 14 a lunii în 
cauză, iar diferențele se vor regla la factura următoare. 
 Renunțarea în timpul anului școlar la programul Afterschool stabilit prin prezentul 
Acord, este posibilă prin înregistrarea unei solicitări a beneficiarului indirect, în scris, la 
secretariatul unității. În acest caz se achită taxa integral pentru luna în care este ultima zi de 
participare a copilului la programul Afterschool sau se plătește pe zi de prezență, conform 
opțiunii părintelui. Plățile efectuate în avans se reglează în următoarea factură emisă după data 
depunerii cererii. 

În cazuri excepționale un copil care nu este înscris poate beneficia ocazional de programul 
Afterschool, la solicitarea scrisă a beneficiarului indirect aprobată de profesorul Montessori de la 
grupa la care copilul este înscris, depusă la secretariatul școlii , sau în cazul în care copilul nu este luat 
de la grădiniță la ora stabilită. În acest caz, pentru  

 prelungirea ocazională a programului între orele 13.00-16.00 taxa este de 25 lei/zi;  
 pentru participarea ocazională la programul Afterschool între orele 16.00-18.00 taxa 

este de 25 lei/zi. 
III. Contravaloarea mesei, în cuantum de 380 lei/lună pentru copiii înscriși la program cu 

masă integral 3, respectiv 120 lei/lună pentru cei înscriși la program cu masă program parțial 4. Masa se 

achită lunar și este obligatorie – nu există program fără masă.  

Masa se plătește integral, indiferent de prezența copilului, cu excepția absenței pentru 

perioade de câte o săptămână (de luni până vineri) anunțate la secretariat prin mail sau mesaj 

telefonic scris, cel târziu în ziua de joi a săptămânii anterioare. În acest caz taxa pentru masă pentru 

luna respectivă se calculează similar lunilor cu vacanță și sumele încasate se reglează în luna 

următoare. 

În lunile cu vacanțe școlare, masa se plătește numai pentru zilele de școală din lună. În acest 

caz cuantumul este de 20 lei/zi pentru program integral și 7 lei/zi pentru program parțial. 

 
3 Program cu masă integral = mic dejun, dejun și două gustări: fructe proaspete și desert. 
4 Program cu masă parțial = mic dejun și o gustare de fructe proaspete. 
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- În cazul reînscrierii, locul va fi rezervat pentru anul școlar următor doar dacă  toate taxele 

din anul școlar curent  sunt plătite la zi. 

- Facturile, cu excepția taxei de înscriere/reînscriere și depozitului, au o scadență de cel 
mult 15 zile calendaristice de la data emiterii, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare 
înainte de începerea frecventării grădiniței. Pentru toate plățile în tranșe lunare, factura 
pentru luna următoare se va emite cel târziu în ziua de 15 a lunii în curs și este scadentă 
in ultima zi lucrătoare a lunii în curs. 

 

Părintele/beneficiarul indirect se obligă să plăteasca toate  taxele (mai puțin taxa de masă 

care este reglementată mai sus) inclusiv pentru zilele în care copilul/beneficiarul direct nu 

frecventează grădinițasau grădinița este închisă, indiferent de motiv. 

 
 Varianta de plată – vă rugăm să bifați varianta aleasă: 

             □11 tranşe lunare 
□ două tranşe (septembrie, ianuarie) - se acorda o reducere de 3% din valoarea tranșei 
□ o tranşă ( septembrie) - se acorda o reducere de 5% din valoarea tranșei  
Bursa pentru frați:  doi frați(15%) □                      trei sau mai mulți frați(25%) □ 
Reducerile se acordă doar la taxa de școlarizare. 

 Modalitatea de plata aleasa:                     transfer bancar □                      numerar □ 

 Varianta de program aleasa (vă rugăm să bifați o singură variantă):  

 
I. Program normal cu masa parțial 
(08.00-12.00)       

14300 lei/an taxă +120 lei/lună masă      □              

II.Program normal cu masa integral 
(08.00-13.00)     

14300 lei/an taxă+380 lei/lună masă         □ 
III. Program prelungit ( 08.00-16.00)                

17050 lei/an taxă+380 lei/lună masă       □ 

IV.Program prelungit cu afterschool 
(08.00-18.00)                  
17050 lei/an taxă+380 lei/lună masă +  

250 lei/lună afterschool                             □ 
Nu există posibilitatea stabilirii unui program personalizat, nici plata parțială pentru 

frecventarea grădiniței cu ora. 
 În perioada de acomodare se achită taxele conform primei variante de program, 
indiferent de prezența copilului și durata cât stă în grădiniță. 
 

Sunt de acord cu faptul ca toate informatiile oferite sunt clare si inteleg termenii si 
conditiile procesului de inscriere. 

 
Numele titularului de contract: __________________________________ 

[litere de tipar] 

Semnatura            _________________________              data ____________________ 
 
Mama: ___________________________________ Semnatura  ____________________ 

[numele - litere de tipar] 
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Tata:    ___________________________________ Semnatura  ____________________ 
[numele - litere de tipar] 
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CONTRACT EDUCATIONAL 

privind furnizarea de servicii de învățământ primar 

Nr.  din  

 
II. I. Părțile semnatare: 

1. (Unitatea de învățământ): Scoala Primara "Casa Montessori" - Fundatia Montessori 
Bucuresti, denumit în continuare ”unitatea de învățământ” cu sediul social în Bucuresti, 
B-dul Iuliu Maniu nr. 6, sector 6, Bucuresti, înregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
cu nr. 29/22.02.2011 Cod de înregistrare fiscala: 28211555, cont IBAN: 
RO73BACX0000000588511001 RON deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK, telefon 
0372149151, e-mail contact@casamontessori.ro, reprezentată de Toader Gabriela, director. 
2. Beneficiarii indirecți:  

a. dna. _____________________________________ mama/tutore/susținător 
legal al elevului _____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

b. dl. _______________________________________ tatăl/tutore/susținător 
legal al elevului_____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

c. titularul contractului: ___________________________________ 
calitatea sa în raport cu elevul ____________________________________ 
Adresa5 __________________________________________________ 
Cod IBAN __________________________________________________ 
telefon mobil _____________ , adresa de email ______________________ 

3. Beneficiarul direct al educației: _______________________________________ elev, 
CNP  _________________________________________________     

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr.5115/2014, ale Legii nr. 272/2004, privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, în baza Acordului educațional nr. 
… din data ….., anexă la prezentul contract, 
Se încheie prezentul contract de educațional cu următoarele clauze: 
 
Art.1. SCOPUL CONTRACTULUI 
Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 
responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarului direct al educației din prezentul 
contract. 

 
5Se completează numai în situația în care titularul contractului este diferit de părinți 
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Art. 2. DREPTURILE PARTILOR 
Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și în Regulamentul de 
organizare și funcționare al Școlii Primare ”Casa Montessori”.  
 
Art.3. OBLIGATIILE PARTILOR 

Părțile au cel puțin următoarele obligații:  
3.1. Unitatea de învățământ se obligă: 
a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 
b)  sa respecte principiile pedagogiei Montessori 
c) să înregistreze copilul în registrul matricol al unității de învățământ și în baza de date a 
ministerului educației, asigurând acestuia statutul de elev, începând cu data convenită prin 
prezentul contract la art. 4, până la încetarea contractului 
d) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 
protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ 
e) să asigure securitatea copiilor în unitate precum și în deplasările organizate de unitate; 
f) sa elibereze la cerere si în termen legal orice document scolar ce serveste interesului 
copilului, în condițiile prevederilor prezentului contract; 
g) sa asigure transparenta tuturor activitatilor derulate, organizate sau aprobate de institutie; 
h) sa anunte parintii/reprezentantii legali de aparitia oricaror boli infecto-contagioase în 
unitatea de învățământ  si sa ia masurile care se impun pentru prevenirea raspândirii bolilor 
infecto-contagioase. 
i) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de 
personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare; 
j) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi, în 
limita prevederilor legale în vigoare; 
k) personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile 
educaționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 
l) personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de 
asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția 
copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a 
elevului/copilului; 
m) personalul din învățământ trebuie să manifeste respect și considerație în relațiile cu 
elevii și cu părinții/reprezentanții legali ai acestora; 
n) personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze 
imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia; 
o) personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să 
agreseze verbal sau fizic elevii și/sau colegii. 
p) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje necuvenite de la elevi sau de 
la părinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora. 
q) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot 
pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a 
personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și 
prozelitismul religios 
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3.2. Beneficiarii indirecti - părintii/tutorii/susținătorii legali ai elevului au următoarele 
obligații: 
a) sa-si asume responsabilitatea promovării în educatia copilului, a principiilor, valorilor și 
normelor de conduita sustinute de către unitatea de învățământ și responsabilitatea pentru 
comportamentul elevului în cadrul școlii; 
b) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de 
învățământ (și implicit Manualul părinților); 
c) părintele/tutorele/susținătorul legal se obligă să trateze și se adreseze cu respect personalul, 
copiii și părinții din unitatea de învățământ și, fiind  interzise agresarea fizică, psihică, verbală 
a acestora,d)  să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua 
măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor, precum și respectarea 
programului zilnic al unității de învățământ; 
e) sa colaboreze cu unitatea de învatamânt, în vederea realizarii obiectivelor educationale 
atunci când este solicitat; 
f) sa se prezinte la școală de câte ori este solicitat pentru a discuta cu profesorul Montessori de 
la clasă sau cu orice alt reprezentant al unitatii de invatamant  evolutia si conduita copilului; 
g) sa participe la toate întâlnirile organizate de institutia de învatamânt cu teme educative si 
administrative destinate parintilor; 
h) cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu învățătorul/institutorul/ profesorul pentru 
învățământul primar pentru a cunoaște evoluția elevului; 
i) părintele/tutorele/susținătorul legal al copilului răspunde material pentru distrugerile 
bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de preșcolar, singur sau în colectiv, conform art. 
173(6) din ROFUIP, OMEN nr. 5079/2016; 
j) sa asigure vestimentatia necesară confortului elevului; 
k) la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal are 
obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat 
sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din 
colectivitate/ unitatea de învățământ; 
l)  să prezinte dovada efectuarii analizelor și investigatiilor medicale ori de câte ori cand sunt 
solicitate de catre medicul unității de învățământ; să prezinte avizul epidemiologic eliberat de 
medicul pediatru sau medicul de familie la intrarea și reintrarea în colectivitate în altă zi decât 
ziua în care încep cursurile. 
m) să prezinte la secretariatul instituției documentele medicale doveditoare ale motivelor 
pentru care copilul absenteaza, cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei când au fost emise, 
în vederea prevenirii posibilelor epidemii; 
n) să depună documentele și să încheie contractul educațional în termen de maxim 10 zile de 
la aprobarea cererii de înscriere /reînscriere, sau în perioada stabilită de școală în acest scop; 
o) sa anunte secretariatul institutiei în termen de 5 zile orice modificare intervenita în datele de 
contact (domiciliu, numar de telefon, adresa de e-mail), în caz contrar orice comunicare se va 
considera valabil efectuata la coordonatele prezentate în partea introductiva a prezentului 
contract. 
p) sa achite contravaloarea serviciilor de scolarizare, a serviciilor auxiliare celor de 
învățământ si a serviciilor suplimentare, în baza facturilor aferente, respectând data scadentă a 
facturilor, conform art. nr. 5 și art. nr. 6 al prezentului contract și acordului financiar, pe toată 
durata contractului, adică în toată perioada cât copilul este înscris la școală, indiferent dacă 
frecventează sau nu. 

3.3. Beneficiarul direct are următoarele obligații: 
a) de a colabora cu profesorul Montessori și cu ceilalți profesori 
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b) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de 
a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

c) de a frecventa cursurile, și de a respecta programul unității de învățământ; 
d) de a se prezenta și a participa activ la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene 

organizată de unitatea de învățământ; 
e) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, conform regulamentului de 

organizare și funcționare al unității de învățământ atât în unitatea de învățământ, cât și 
în afara ei; 

f)  de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, 
regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de 
stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

g) de a isi asuma responsabilitatea pentru actiunile sale; 
h) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliu educațional etc.; 
i) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și 

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, 
spații de învățământ etc.); 

j) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, 
atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă 
violența și intoleranța; 

k) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității 
de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar; 

l) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara 
acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări; 

m) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de 
arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., 
precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea 
lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a 
personalului unității de învățământ; 

n) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
o) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față 

de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod 
imaginea publică a acestora; 

p) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în unitate și în afara ei; 
q) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără 

avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/institutorului/profesorului pentru 
învățământul primar/profesorului diriginte. 

 
Art.4. DURATA CONTRACTULUI 
Prezentul contract este încheiat astăzi, ........... si produce efecte începând cu data de .............., 
dată la care copilul este înscris în registrul matricol al unității de învățământ pentru anul 
școlar...... 
Condițiile pentru frecventarea școlii de către beneficiarul direct sunt urmatoarele: 

 Acordul financiar, anexă la prezentul contract, și toate documentele pentru înscriere 
solicitate prin Acordul financiar, să fie depuse la secretariatul școlii  
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 sa fie achitate taxele conform opțiunilor din Acordul financiar și art. 5 din prezentul 
contract, începând cu data la care contractul produce efecte, indiferent de frecvența 
copilului.  
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Art.5. VALOAREA CONTRACTULUI 

Conform Acordului financiar înregistrat cu nr. ...... 
Tipul costului Valoare lunara (lei) Valoare anuala (lei) 

Taxa pentru școlarizare _ 19800 
Contravaloarea mesei  420 _ 
Taxa pentru program 
Afterschool 15.30-16.00/ 
15.30-18.00 

 _ 

 
Art. 6. DERULAREA CONTRACTULUI 

1) Taxa de înscriere și depozitul se achită conform facturii, înainte de data când 
contractul începe să producă efecte. În cazul neachitării în termen a uneia din aceste 
taxe, contractul este nul și orice sumă deja achitată este nereturnabilă.  

2) Taxa de școlarizare este anuală, corespunzătoare unui an școlar în accepțiunea legii 
române, respectiv 1 septembrie – 31 august. Taxa de școlarizare nu este influențată de 
numărul de zile de vacanță sau zile libere, indiferent de motivul pentru care acestea 
sunt acordate.  

3) Structura anului școlar este cea aprobată prin ordin de ministru la nivel național. 
4) Taxa de școlarizare nu depinde de prezența copilului și se achită integral pentru toată 

perioada contractuală, conform planului de plată ales în acordul financiar. Nu se iau în 
calcul în niciun fel absențele, motivate sau nemotivate, zilele libere legale sau zilele în 
care școala e închisă din dispoziția autorităților. 

5) Taxa de înscriere și depozitul se achită conform facturii, înainte de data când 
contractul începe să producă efecte. În cazul neachitării în termen a uneia din aceste 
taxe, contractul este nul.  

6) Facturile, cu excepția taxei de înscriere/reînscriere și depozitului,  au o scadență de cel 
mult 15 zile calendaristice de la data emiterii, dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare 
înainte de  data la care produce efecte prezentul contract sau de prima zi de furnizare a 
serviciilor facturate. 

7) Pentru toate plățile în tranșe lunare, factura pentru luna următoare se va emite cel 
târziu în ziua de 15 a lunii în curs și este scadentă in ultima zi lucrătoare a lunii în curs. 

 
Art. 7. RASPUNDERI SI SANCTIUNI 
1) Neplata la termen a taxei de înscriere sau a depozitului duce la nulitatea prezentului 
contract. În acest caz, locul elevului este considerat liber și poate fi ocupat de un alt elev.  
2) Neplata la termen a taxelor de scolarizare sau contravalorii serviciilor auxiliare 
asigurate de prestator duce la aplicarea de penalitati de 0.5 % pe zi de întârziere.  
3) Unitatea de învățământ are dreptul să suspende furnizarea serviciilor stabilite prin 
prezentul contract către beneficiarul direct în cazul întârzierii plăților față de data scadentă, 
transmițând o notificare în acest sens. În acest caz, pentru perioada cât furnizarea serviciilor 
este suspendată, obligația de plată rămâne în vigoare pentru toate taxele cu excepția taxei 
pentru masă. 
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4) În cazul în care beneficiarul indirect consideră neîndeplinite sau îndeplinite defectuos  
obligațiile unității de învățământ, va sesiza în scris conducerea unității și va înregistra 
sesizarea la secretariat. Sesizarea unor nemulțumiri ale beneficiarului indirect nu îl scutește pe 
acesta de plata taxelor și de îndeplinirea celorlalte obligații din contract.  
5) Orice nemulțumire a beneficiarului trebuie înregistrată în timpul derulării contractului. 
După data încetării contractului, sesizările sunt considerate neavenite și nu produc efecte. 
 
Art. 8. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
1) Prezentul contract înceteaza în urmatoarele cazuri: 
reziliere prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre partile contractante, cu notificare 
prealabila scrisa transmisa celeilalte parti cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data 
avuta în vedere pentru încetarea contractului, fără returnarea taxei de înscriere/reînscriere. În 
acest caz depozitul se deduce din factura pentru perioada de 30 de zile calendaristice de la 
înregistrarea denunțării contractului până la rezilierea lui. Beneficiarul direct are dreptul de a 
frecventa Școala Primară Casa Montessori în această perioadă. Beneficiarul indirect se obligă 
sa platească, daca este cazul, diferența dintre costul programului ales și valoarea depozitului.   
b) Depășirea cu 30 de zile a termenului de scadență dă dreptul unității de învățământ să 
rezilieze prezentul contract imediat, fără intervenția instanței de judecată, printr-o notificare 
de reziliere adresată beneficiarului indirect. Beneficiarul indirect rămâne în continuare obligat 
să achite sumele restante, precum și penalitățile aferente acestora, conform art. 7 al 
prezentului contract.   
c) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;  
d) în cazul în care taxele facturate înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract nu sunt 
achitate la termen, conform articolului 6.  În situația în care au fost achitate parțial, taxa de 
înscriere  și depozitul nu sunt returnabile. 
2) În cazul în care contractul înceteaza în cursul unei perioade de timp (semestru sau an scolar) 
pentru care a fost platita taxa de școlarizare, se va rambursa beneficiarului indirect suma 
aferentă perioadei rămase după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, numărate 
începând cu ziua următoare datei înregistrarii la secretariatul școlii a notificării scrise de 
încetare a contractului. Calculul taxei de școlarizare aferente unei fracțiuni dintr-o lună se face 
prin aplicarea la taxa lunară a unui coeficient calculat ca raportul dintre numărul de zile 
calendaristice de contract și numărul de zile calendaristice din lună. (Ex: contract încetat în 
data de 12 martie: coeficientul este 12/31= 0,39, deci taxa de plată este taxa pentru o lună 
înmulțită cu 0,39). 
3) În cazul în care a fost acordat un discount pentru plata în una sau două rate, la rezilierea 
contractului înainte de termen suma acordată ca discount se facturează și se achită de către 
beneficiarul indirect. 
4) În cazul încetării contractului educațional, situația școlară va fi încheiată și documentele 
școlare vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor taxelor datorate de către beneficiar. 
 
Art. 9. LITIGII 
Orice neîntelegeri izvorâte în legatura cu interpretarea sau executarea prezentului contract se 
vor solutiona de catre parti pe cale amiabila. Daca o solutionare amiabila nu este posibila, 
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eventualele litigii vor fi deferite spre solutionare instantei judecatoresti competente. 
 
Art. 10. DISPOZITII FINALE 
Școala Primară ”Casa Montessori” este instituție de învățământ preuniversitar autorizată, se 
supune legilor statului român și respectă hotărârile, ordinele și dispozițiilor autorităților 
centrale și locale. 
Situația în care unitatea de învățământ este închisă ca urmare a dispozițiilor autorităților, din 
cauza condițiilor meteo nefavorabile sau din alte cauze care impun această măsură la nivel 
local sau central nu afectează prevederile prezentului contract și nu modifică taxele anuale. 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ......., în .............. exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractanta. 
 
UNITATEA DE INVATAMANT      
Scoala Primară „Casa Montessori”        
 
 
Am citit și înțeles în întregime prevederile prezentului contract și sunt de acord cu ele. 
 
BENEFICIAR INDIRECT a. 

BENEFICIAR INDIRECT b. 

BENEFICIAR INDIRECT c. 
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Acord financiar pentru nivelul primar 
Nr._______ data ____________________ 

Re/înscrierea la Școala Primară ”CASA MONTESSORI” este realizată doar în 
măsura in care toate documentele necesare re/înscrierii sunt depuse la secretariatul Scolii 
Primare CASA MONTESSORI si taxa de înscriere/reînscriere și depozitul pentru rezervarea 
locului sunt achitate.  
Documentele de re/înscriere sunt:   

1. Formularul de înscriere - se trimite pe mail, în urma aprobării cererii de înscriere* 
2. Certificatul de naștere al copilului, fotocopie simplă* 
3. C.I. ale părinților, fotocopii simple* 
4. Fotografie tip pașaport în format electronic  
5. Contract de școlarizare 
6. Dovada achitării taxei de re/înscriere și a depozitului - chitanță sau OP, copie simplă 
7. Fisa medicala, avizată de medicul de familie*,  
8. Carnetul de vaccinări, fotocopie simplă* 
9. Fisa psihopedagogică de la grădinița frecventată anterior* 

*se depun o singură dată, la înscrierea/transferul în unitatea de învățământ, sau în cazul în 
care au intervenit schimbări 

La depunerea dosarului de înscriere, se vor prezenta documentele originale, pentru a 
fi confirmate fotocopiile. 

După aprobarea cererii de înscriere documentele se depun în primele 5 zile și 
contractul educațional se încheie în termen de maxim 10 zile, în perioada stabilită de 
școală în acest scop. În caz contrar cererea se anulează, locul devine liber - se ocupă de 
alt copil și toate sumele achitate sunt nereturnabile. Dacă, ulterior acestui termen, se 
solicită înscrierea copilului în același an școlar și mai există locuri disponibile (cererea 
va fi aprobată din nou) vor fi luate în considerare sumele plătite anterior. 
Vă rugăm să indicați datele pentru contractul de școlarizare: 
Numele copilului _______________________________________________________________ 

Părinții copilului: 
a. dna. _____________________________________ mama/tutore/susținător 

legal al elevului _____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

b. dl. _______________________________________ tatăl/tutore/susținător 
legal al elevului_____________________________________,  cu 
domiciliul în ________________ Str. _____________________________ 
Nr.   _____, Bl. ________, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat prin 
CNP_______________________ , CI seria ___ nr. __________, telefon 
_______________________ , e-mail _______________________. 

Titularul contractului: ___________________________________ 
calitatea sa în raport cu elevul ____________________________________ 
Adresa6 __________________________________________________ 

 
6Se completează numai în situația în care titularul contractului este diferit de părinți 
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Cod IBAN __________________________________________________ 
telefon mobil _____________ , adresa de email ______________________
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Taxe pentru înscriere/reînscriere 
I. Taxa de înscriere/reînscriere se facturează la depunerea cererii de înscriere/reînscriere și 

se achită în termen de 5 zile lucrătoare. 
- taxa de înscriere în valoare de 600 de lei (pentru copiii nou înscriși, care nu sunt înscriși la 

Școala Primară Casa Montessori în momentul încheierii prezentului contract) – devine 
nereturnabilă din momentul confirmării aprobării înscrierii prin mail adresat beneficiarului, la 
adresa declarată. 

- taxa de reînscriere în valoare de 400 de lei (pentru copiii care sunt înscriși la Școala Primară 
Casa Montessori în momentul încheierii prezentului contract) – devine nereturnabilă din 
momentul încheierii perioadei de reînscriere. 

Nota: În situația în care se reziliază contractul educațional și ulterior se dorește reînscrierea 
copilului, chiar și în cursul aceluiași an școlar, se va încheia un nou contract educațional, și 
se va plăti nou taxa de înscriere (nu reînscriere). 

II. Depozitul, în valoare de 1800 lei, care reprezintă a 11-a parte din taxa de școlarizare, se 
facturează în ziua încheierii contractului și se achită înainte de data de începere a derulării 
contractului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la emiterea facturii. Neachitarea 
acestei facturi în termen conduce la nulitatea prezentului acord și a contractului 
educațional. Depozitul nu se returnează decât dacă beneficiarii indirecți solicită rezilierea 
contractului înainte de încheierea perioadei de înscriere oficiale.  

TAXE PENTRU ȘCOLARIZARE 
Taxa de școlarizare reprezintă taxa pentru a beneficia de calitatea de elev al Școlii Primare ”Casa 
Montessori” cu toate drepturile și obligațiile stipulate în prezentul contract. Taxa de școlarizare se 
achită pe toată durată contractului, indiferent dacă beneficiarii uzează sau nu de drepturile pe care 
le conferă contractul.Absența de la școală sau neparticiparea la activități nu scutește beneficiarul 
de plata taxei de școlarizare contractuală. 
 
Taxa de școlarizare, de 19800 lei/an, poate fi eșalonată în  

a. 11 tranșe lunare egale,  
b. două tranșe semestriale  
c. achitată integral,  

în funcție de opțiunea beneficiarilor indirecți. Valoarea tranșelor nu depinde de numărul zilelor de 
grădiniță ci este fixă, calculată ca a 11-a parte(a.), respectiv 5/11 și 6/11(b.), respectiv integral(c.) din 
taxa anuală, în funcție de opțiunea de plată aleasă.  

În cazul plății integrale sau în tranșe semestriale se acordă reducere, astfel: pentru plata serviciilor de 
școlarizare în avans, în doua transe (înainte de 10 septembrie, respectiv 30 ianuarie) - se acorda o 
reducere de 3% din valoarea taxei de școlarizare; pentru plata serviciilor de scolarizare in avans, intr-o 
singura transa (înainte de 10 septembrie) - se acorda o reducere de 5% din valoarea totala a taxei de 
școlarizare.  

În cazul fraților, se acordă o bursă de 15% din taxa de școlarizare pentru fiecare copil, în situaţia în care 
doi frați sunt  înscrişi la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel, respectiv se acordă o 
bursă de 25% din taxa de școlarizare pentru fiecare copil, în situaţia în care trei sau mai mulți frați 
sunt  înscrişi la Şcoala Primară “Casa Montessori”, indiferent de nivel. 

Taxa de școlarizare este fixă și se achită pentru toată durata de derulare a contractului, inclusiv în 
perioadele de vacanță, zile libere oficial prin lege sau din dispoziția autorităților, sau de absență 
motivată sau nemotivată a elevului. 
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I. Taxa de școlarizare complementară este aferentă programului afterschool 
opțional și poate fi: 
a. Programul Afterschool între orele 15.30-18.00, în cuantum de  300 lei/lună. 

Taxa pentru programul Afterschool se achită pentru o lună întreagă și nu se 
returnează în cazul absenței, motivate sau nu, a elevului.  
Părintele poate opta, într-o anumită lună, pentru plata pe zi de prezență, la 
tariful de 25 lei/zi. Opțiunea se face în scris, la secretariatul unității, până cel 
târziu data de 14 a lunii în cauză, iar diferențele se vor regla la factura 
următoare. 

b. Programul Afterschool pentru frați, între orele 15.30-16.00, în cuantum de 80 
lei/lună. Acest program este destinat strict elevilor care au frați înscriși la 
grădinița școlii noatre, în limita locurilor disponibile. Taxa pentru programul 
Afterschool pentru frați se achită pentru o lună întreagă și nu se returnează în 
cazul absenței, motivate sau nu, a elevului. 
Părintele poate opta, într-o anumită lună, pentru plata pe zi de prezență, la 
tariful de 7 lei/zi. Opțiunea se face în scris, la secretariatul unității, până cel 
târziu data de 14 a lunii în cauză, iar diferențele se vor regla la factura 
următoare. 

 Renunțarea în timpul anului școlar la programul Afterschool stabilit prin prezentul 
Acord, este posibilă prin înregistrarea unei solicitări a beneficiarului indirect, în scris, la 
secretariatul unității. În acest caz se achită taxa integral pentru luna în care este ultima zi de 
participare a elevului la programul Afterschool sau se plătește pe zi de prezență, conform 
opțiunii părintelui. Plățile efectuate în avans se reglează în următoarea factură emisă după data 
depunerii cererii. 

În cazuri excepționale, un elev care nu este înscris la programul Afterschool poate 
beneficia ocazional de acesta, la solicitarea scrisă a beneficiarului indirect aprobată de 
profesorul Montessori de la grupa la care copilul este înscris, depusă la secretariatul școlii, sau în 
cazul în care copilul nu este luat de la școală la ora stabilită. În acest caz, pentru programul 
Afterschool taxa este de 30 lei/zi, indiferent de ora până la care rămâne după 15.30, dar nu 
mai târziu de ora 18. 
 

II. Contravaloarea mesei, în cuantum de 420 lei/lună. Masa se achită lunar și este 

obligatorie. Contravaloarea mesei se plătește integral, indiferent de prezența copilului, cu excepția 

absenței pentru perioade de câte o săptămână (de luni până vineri) anunțate la secretariat prin mail 

sau mesaj telefonic scris cel târziu în ziua de joi a săptămânii anterioare. În acest caz costul mesei 

pentru luna respectivă se calculează similar lunilor cu vacanță și sumele încasate se reglează în luna 

următoare. 

În lunile cu vacanțe școlare, masa se poate plăti numai pentru zilele lucrătoare de școală din 
lună. În acest caz cuantumul este de 23 lei/zi. Părintele poate opta pentru plata pe zi sau pe lună. Dacă 
părintele nu optează, se facturează suma mai mică rezultată din cele două varinate de calcul. 

 
- În cazul reînscrierii, locul va fi rezervat pentru anul școlar următor doar dacă  toate taxele 

din anul școlar curent  sunt plătite la zi. 
- Facturile au o scadență de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii, dar nu mai 

târziu de ultima zi lucrătoare înainte de începerea frecventării școlii. Pentru toate 
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plățile în tranșe lunare, factura pentru luna următoare se va emite cel târziu în ziua de 
15 a lunii în curs și este scadentă in ultima zi lucrătoare a lunii în curs. 
 

Părintele/beneficiarul indirect se obligă să plăteasca toate  taxele (mai puțin taxa de masă 
care este reglementată mai sus) inclusiv pentru zilele în care copilul/beneficiarul direct nu 
frecventează școala sau școala este închisă, indiferent de motiv. 
 
 

 Varianta de plată – vă rugăm să bifați varianta aleasă: 
              □11 tranşe lunare 

□ două tranşe (septembrie, ianuarie) - se acorda o reducere de 3% din valoarea tranșei 
□ o tranşă ( septembrie) - se acorda o reducere de 5% din valoarea tranșei  
bursă pentru frați:  doi frați(15%) □                      trei sau mai mulți frați(25%) □ 

Reducerile se acordă doar la taxa de școlarizare. 
 Modalitatea de plata aleasa:                     transfer bancar □                      numerar □ 
 Varianta de program aleasa (vă rugăm să bifați o singură variantă):  
 

I.Program de bază                                                           □ 
19800 lei/an taxă +420 lei/lună masă                    

II.Program cu afterschool pentru frați (8.00-16.00)       □ 
19800 lei/an taxă +420 lei/lună masă + 80 lei/lună 
afterschool 

III.Program cu afterschool  (8.00-18.00)                        □ 
19800 lei/an taxă +420 lei/lună masă + 300 lei/lună 
afterschool 

 
 

Sunt de acord cu faptul ca toate informațiile oferite sunt clare si înțeleg termenii și 
condițiile procesului de înscriere. 

 
Numele titularului de contract: __________________________________ 

[litere de tipar] 

Semnatura            _________________________              data ____________________ 
 
Mama: ___________________________________ Semnatura  ____________________ 

[numele - litere de tipar] 

 
Tata:    ___________________________________ Semnatura  ____________________ 

[numele - litere de tipar] 
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Anexa nr 3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 

 Procedura generală de intervenție la nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” 
în situații de violență 

 
În cazul unei forme ușoare a violentei școlare: 
1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității 
de învățământ 
 
Este sesizat responsabilul cu combaterea violenței și conducerea școlii (dacă este cazul) 
 
Se realizează o anchetă detaliată 
 
Este luată o decizie privind aplicarea unei măsuri 
 
Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor 
2. dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității 
de învățământ 
 
Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o măsură 
corectoare) 
 
Se aplică măsura adoptată  învățător/institutor/profesor învățământ primar 

 
Aplică sancțiunea 

 
Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 
Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

 
Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

În cazul unei forme grave de violență școlară: 
 Profesorul Montessori  anunță conducerea unității de învățământ 

 
Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția de 
Proximitate/DGASPC etc.) 

 
Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

 
Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu 
gravitatea faptei 

 
Înștiințează responsabilul cu combaterea violenței de violență 

 Responsabilul cu prevenirea și combaterea violenței 
 realizează o anchetă detaliată 
 propune măsuri specifice 
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convoacă Consiliul clasei 
 

Se stabilesc/propun măsuri corectoare 
 Profesorul Montessori 

Aplică măsura conform Regulamentului de organizare și funcționare al unității 
de învățământ 

Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite 
responsabilului cu combaterea violenței să centralizeze fișele și să le înregistreze în 
baza de date 

 Psihologul școlar 
realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

 Profesorul Montessori și psihologul școlar 
colaborează cu familia elevului 
monitorizează cazul 

 Responsabilul cu prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar se asigură că 
fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de intervenție au fost puse în aplicare 
și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați în cazul de violență respectiv. 
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Anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 

Procedura generală de intervenție la nivelul Școlii Primare ”Casa Montessori” în 
situații de violență ce necesită intervenția poliției/jandarmeriei/ poliției 

locale/ambulanței 
 
Incinta Școlii Primare ”Casa Montessori” reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de 
clasă, cancelarie, coridoare, terenul de sport, anexele, curtea școlii, etc. 
Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara 
curții unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile 
verzi din jurul școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia. 

 Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost 
cauzatoare doar de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul 
palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru 
sancționarea acestui comportament și poate informa ulterior polițistul de proximitate 
pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinții victimei și cei ai agresorului. 
 Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale 
ușoare (lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria 
trebuie sesizată odată cu intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic 
de urgență la 112.) 
 În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, 
conducerea școlii trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a 
legii. 

Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul 
care asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de 
izbucnirea sau derularea unui act de violență. 
 
Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 
Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre 
existența unui eveniment de violență în Școala Primară ”Casa Montessori”sau în proximitatea 
acesteia, trebuie să respecte următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 
A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 
3.3., de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul 
didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de 
producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

 se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de 
violență respectivă; 

 ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și 
va comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

 se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 
 dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și 

solicită o ambulanță; 
 directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratului 

școlar; 
 în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 

vor solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii 
pentru a preveni o eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, 
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sprijinul poliției, jandarmeriei, poliției locale; 
 până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după 

caz, se vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul 
cadrului medical din cadrul școlii (dacă există), conducerii școlii, cadrelor didactice, 
consilierului școlar, personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru 
transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgență; 

 vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, 
gesturi, îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va 
folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere 
vârsta și comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre 
agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să 
fugă și nu ar fi cunoscuți de elevi; 

 pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta 
unității de învățământ; 

 la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul 
cum s-a întâmplat actul de violență; 

 pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii; 
 la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele 

necesare în vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea 
faptei, precum și cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare 
luate de școală pentru soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice - 
dacă a fost anunțat serviciul de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați 
pompierii); 

 părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi 
solicitați să se prezinte de urgență la sediul școlii; 

 echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, 
va fi pus la curent cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea 
actului de violență, victime și martori, precum și activitățile și măsurile luate din 
momentul sosirii la locul faptei. 

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 
2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar ce 
a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

 după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se 
aduce la cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, 
administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.; 

 în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită 
sprijinul personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se 
sună la numărul de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză; 

 în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul 
armei, în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, 
polițistului de proximitate ce vor interveni la solicitare; 

 dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia; 
 în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care 

se manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 

Nomenclatorul actelor de violență 
Categorie Tip COD 

1. Atac la 
persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 
calculatorului, telefonului mobil etc.) 

1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 
3. Insulte grave, repetate 1.3. 
4. Amenințări repetate 1.4. 
5. Șantaj 1.5. 
6. Înșelăciune 1.6. 
7. Instigare la violență 1.7. 
8. Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8. 
9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 
10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 
sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 

1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 
12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 
13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 
14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 
securitatea 
unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 
2. Alarmă falsă 2.2. 
3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 
4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 
5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 
bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 
2. Furt și tentativă de furt 3.2. 
3. Tâlhărie 3.3. 
4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 
5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte de 
violență sau 
atentate la 
securitate în 
spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 
2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 
3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 
4. Automutilare 4.4. 
5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 
6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 
7. Alte tipuri de violență 4.7. 
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Anexa nr. 6 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 
 
 
 

REGULI PRIVIND IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
 
 

 
 

1. REGULI GENERALE DE IGIENĂ ÎN MUNCĂ 
1.1. Igiena muncii urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă și măsuri de înlăturare a 

tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale. 

1.2. Modalitățile de realizare a măsurilor ce trebuie luate în toate situațiile legate de 
muncă, cu scopul protejării vieții și sănătății angajaților și beneficiarilor educației 
sunt următoarele: 
 Asigurarea în permanență a ventilației corespunzătoare și a iluminării uniforme 

suficiente la locul de muncă/sala de clasă; 
 Prezentarea salariaților la vizita medicală la angajare și la controlul medical 

periodic; 
 Efectuarea controlului medical periodic al elevilor/preșcolarilor și prezentarea 

avizului epidemiologic la intrarea în colectivitate; 
 Însușirea și respectarea normelor de securitate în muncă; 
 Utilizarea integrală a echipamentului de protecție a muncii; 
 Evitarea consumului de băuturi alcoolice; 
 Însușirea instrucțiunilor de prim-ajutor în caz de accident de muncă; 
 Respectarea normelor de igienă personală; 
 Menținerea curățeniei și igienei la locul de muncă; 
 Folosirea rațională a timpului de odihnă; 
 Evitarea prezentării la lucru în stare de oboseală sau în stare de sănătate care 

poate pune în pericol siguranța sau sănătatea altor persoane; 
 Păstrarea curățeniei în sălile și pe culoarele de acces, în spațiile comune, în 

grupurile sanitare; 
 Containerele pentru gunoi și deșeuri vor fi amplasate în locuri corespunzătoare și 

vor fi golite regulat, dar și ori de câte ori e necesar pentru a se evita umplerea 
excesivă; deșeurile vor fi colectate selectiv; 

 Materialele didactice, aparatura, uneltele și dispozitivele utilizate vor fi curățate 
și depozitate corespunzător după fiecare utilizare. 

1.3. În vederea supravegherii stării sănătății salariaților în raport cu cerințele locului de 
muncă se va efectua controlul de medicina muncii la angajare, controlul de medicina 
muncii periodic și examenul medical la reluarea activității, conform normativelor 
legale în vigoare, pe cheltuiala angajatorului. 

1.4. Refuzul salariatului de a se supune controlului medical constituie abatere 
disciplinară. 
 
 

2. REGULI GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 
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2.1. În scopul prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale angajatorul are 
următoarele obligații: 
 Să asigure evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională la toate locurile de 

muncă; 
 Să asigure auditarea de securitate și sănătate în muncă cu ajutorul instituțiilor 

abilitate; 
 Să asigure autorizarea funcționării din punct de vedere al protecției muncii și să 

ceară revizuire autorizației în cazul modificării condițiilor de muncă autorizate; 
 Să stabilească măsurile de protecție corespunzătoare locurilor de muncăși 

factorilor de risc evaluați; 
 Să particularizeze normele specifice de securitate a muncii în raport de 

activitatea care se desfășoară; 
 Să ia în considerare capacitatea salariaților de a executa sarcinile de serviciu în 

raport de sănătatea și securitatea în muncă; 
 Să aloce resursele financiare necesare asigurării protecției sănătății și securității 

în muncă; 
 Să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical și a verificării 

aptitudinilor psihoprofesionale corespund locului de muncă; 
 Să prezinte documente și să dea relații inspectorilor de muncă în cazul efectuării 

unor controale de către aceștia. 
 Să asigure dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru și să nu 

permită angajaților desfășurarea activității fără echipamentul din dotare; 
 Să asigure materiale igienio-sanitare și alimentație de protecție, conform legii; 
 Să asigure supravegherea medicală corespunzătoare riscurilor pentru sănătate la 

care angajații s-ar supune în timpul activității. 
 Să asigure instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

respectând prevederile art, 181 din Codul muncii:  
o se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către 

angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul 
sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor; 

o se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de 
muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai 
mare de 6 luni, 

o în toate cazurile instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii; 
o este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu. 

 
2.2. Angajații au următoarele obligații și drepturi privind sănătatea și securitatea în 

muncă: 
 Să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire propria persoană, 

elevii/preșcolarii sau alți angajați în timpul desfășurării activității; 
 Să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de sănătate și securitate în 

muncă; 
 Să utilizeze echipamentul individual de protecție potrivit scopurilor pentru care a 

fost acordat; 
 Să utilizeze corect echipamentele și substanțele periculoase; 
 Să aducă la cunoștință conducătorului locului de muncă situațiile cu risc de 

accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională; 
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 Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului 
accidentele suferite de propria persoană; 

 Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este 
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de 
către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 

 Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii 
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi 
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 

 Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 Să participe la instructajele privind sănătatea şi securitatea în muncă; 
 

2.3. Refuzul salariatului de a participa la instructajele privind sănătatea şi securitatea în 
muncă constituie abatere disciplinară. 
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Anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ȘI AL 
ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII 

 
 

Şcoala Primară ”Casa Montessori” respectă prevederile legale cu privire la 
nediscriminare şi la respectarea demnităţii umane şi aplică principiul egalităţii de tratament 
faţă de toţi salariaţii săi. Astfel relaţiile de muncă din cadrul Şcolii Primare ”Casa Montessori” 
nu sunt condiţionate:  
a) de participarea la o activitate economică sau exercitarea liberă a unei profesii, de 
apartenenţa salariatului la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, de 
convingerile, sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa salariatului la o 
categorie defavorizată; 
b) la angajarea în muncă a unei persoane pe motiv că aceasta aparţine unei rase, naţionalităţi, 
etnii, religii, categorii sociale sau categorii defavorizate ori datorită convingerilor, vârstei, 
sexului sau orientării sexuale a acesteia; 
c) la ocuparea unui post, prin anunţ sau concurs lansat de Şcoala Primară ”Casa Montessori” 
sau de reprezentantul acesteia, de apartenenţa la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie 
socială sau categorie defavorizată, de vârstă, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de 
convingerile candidaţilor;  
d) la acordarea prestaţiilor sociale de care beneficiază salariaţii, datorită apartenenţei 
angajaţilor la o rasă, naţionalitate, comunitate lingvistică, origine etnică, religie, categorie 
socială sau categorie defavorizată ori datorită vârstei, sexului, orientării sexuale sau 
convingerilor acestora. 
 

Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii 
dreptului Şcolii Primare ”Casa Montessori” de a refuza angajarea unei persoane care nu 
corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu 
constituie un act de discriminare; 

 Şcoala Primară ”Casa Montessori” asigură confidenţialitatea datelor privitoare la 
rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat 
care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 Şcoala Primară ”Casa Montessori” va aplica principiile din prezentul Regulament de 
organizare și funcționare în următoarele domenii: 
a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă; 
b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 
c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 
d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 
e) aplicarea măsurilor disciplinare; 
f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; 
g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare. 
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Anexa nr. 8 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 
 
 
 

REGULI PRIVIND PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A CERERILOR SAU 
RECLAMAȚIILOR INDIVIDUALE ALE 

SALARIAȚILOR 
 
 

 Salariații au dreptul de a adresa conducerii instituției, în scris, petiții individuale, dar 
numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă și în activitatea desfășurată. 

 Prin petiții se înțelege cererile sau reclamațiile individuale pe care un salariat le 
adresează conducerii instituției, în condițiile legii. 

 Petițiilor anonime nu li se va da curs, acestea fiind clasate. 
 Cererile sau reclamațiile individuale vor fi adresate conducătorului instituției și vor fi 

înregistrate la secretariatul Școlii Primare ”Casa Montessori”. 
 Conducătorul instituției are obligația să comunice salariatului răspunsul său în termen 

de 30 de zile de la data primirii cererii sau a reclamației, indiferent dacă soluția este favorabilă 
sau nefavorabilă. 

 În situația în care aspectele sesizate prin petiția salariatului necesită o cercetare mai 
amănunțită, termenul se poate prelungi cu cel mult 15 zile. 

 Salariații nu pot formula două petiții privitoare la aceeași problemă. 
 În situația în care un salariat adresează în aceeași perioadă de timp mai multe petiții, 

cu același obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns. 
 Dacă, după trimiterea răspunsului, se primește o nouă petiție cu același conținut sau 

care privește aceeași problemă, acestea se clasează la numărul inițial, făcându-se această 
mențiune ca și răspuns. 

 Salariații au dreptul să solicite audiență la conducătorul instituției, cât și la alte 
persoane cu funcții de conducere, în scopul rezolvării unor probleme personale. 

Soluțiile și modul de desfășurare a problemelor discutate cu ocazia audiențelor se 
comunică și în scris celor care le-au formulat. 
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Anexa nr. 9 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA 
PENTRU 

ABATERILE DISCIPLINARE: 
CERCETAREA PREALABILĂ 

SANCŢIONAREA  PERSONALULUI  DIDACTIC ŞI  DIDACTIC  AUXILIAR 
 

COD IL 6.2-01 
Ex. 1 

 
Formular cod PS 4.2-01-F5 

 
 

Instrucțiunea de lucru “Abaterile disciplinare: Cercetarea prealabilă. Sancţionarea 
personalului  didactic şi didactic auxiliar” corespunde clauzei 6.2.2 din SR EN ISO 
9001:2000, ales ca model de referință pentru implementarea sistemului de management al 
calității în Școala Primară ”Casa Montessori” 
 
 
 

Indicatorul de stare al procedurii, cod: IL 6.2-01-I1 

 
 
 

 
Formular cod PS 4.2-01-F6 

 
 
 
 
 

  

ȘCOALA 
PRIMARĂ ”CASA 

MONTESSORI” 

IL 
SANCŢIONAREA  

PERSONALULUI  DIDACTIC 
ŞI  DIDACTIC  AUXILIAR 

 

COD 
IL 6.2-01 

EDITIA I 
REVIZIA 0 

NR PAGINI: 15 
NR ANEXE: 0 

ELABORAT VERIFICAT AVIZAT 
CEAC 

APROBAT 
CA 

DATA 
INTRARII IN 

VIGOARE 

NIVELUL DE 
VIZIBILITATE 

Geanina 
Burghelea 

Prof. Gabriela 
Toader, 
director 

09.02.2015 17.02.2015 18.03.2015 0 1 P 

 x  
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Lista de difuzare a procedurii, 

cod: IL 6.2-01-I2 
 
 
 
 

 
Nr.  
crt. 

 
Editia 

 

Nr. 
/data 

reviziei 

Nr.  
ex. 

difuzat 

Difuzat de Primit de 
Numele si prenumele Numele si prenumele 
Functia Functia 

Data Semnatura Data Semnatura 
 

1 
 
I 

 
0 

 
1 

Martin Mariana Gabriela Toader 
Secretar CEAC Director, Coordonator CEAC 

18.02.2015  18.02.2015  
 

2 
 
I 

 
0 

 
2 

Martin Mariana Rareș Tudorache 
Secretar CEAC Președinte CA 

18.02.2015  18.02.2015  
 

3 
 
I 

 
0 

 
3 

Martin Mariana Martin Mariana 
Secretar CEAC Secretar CEAC 

18.02.2015  18.02.2015  
 

4 
 
I 

 
0 

 
4 

Martin Mariana Geanina Burghelea 
Secretar CEAC Administrator patrimoniu 

18.02.2015  18.02.2015  
 

5 
 
I 

 
0 

 
5 

Martin Mariana Irina Pamfile  
Secretar CEAC Secretar 

18.02.2015  18.02.2015  
 

6 
 
I 

 
0 

 
6 

Martin Mariana Carmen Bulumac 
Secretar CEAC Bibliotecar 

18.02.2015  18.02.2015  
Formular cod PS 4.2-01-F3 

ȘCOALA 
PRIMARĂ ”CASA 

MONTESSORI” 

IL 
SANCŢIONAREA  PERSONALULUI  

DIDACTIC ŞI  DIDACTIC  
AUXILIAR 

COD 
IL 6.2-01 

EDITIA I 
REVIZIA 0 

PAG. 2/15 
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1. Scopul procedurii: Descrierea metodologiei de cercetare disciplinară a abaterilor 
personalului didactic și didactic auxiliar al Școlii Primare ”Casa Montessori”, de stabilire și 
aplicare a sancțiunilor disciplinare. 

 
2. Domeniul de aplicare: Procedura se aplică în Școala Primară ”Casa Montessori”, pentru 
personalul didactic și didactic auxiliar încadrat cu contract de muncă sau convenție. 
 
3. Definitii si abrevieri: 
3.1 Definitii: 
3.1.1  Instrucțiune de lucru: descrie ordinea operațiilor și reflectă cerințele pentru o 
anumită activitate. Acestea sunt sau nu sunt asociate unei proceduri; 
3.1.2  Înregistrare – document prin care se declara rezultatele obținute sau se  furnizează 
dovezi ale activităților realizate.  
3.2 Abrevieri  
3.2.1    CEAC – Comisia pentru evalurea și asigurarea calitătii; 
3.2.2    CA – Consiliul de Administrație 
3.2.3    IL – Instrucțiune de lucru; 
3.2.4.   I – Inregistrare. 
 
4. Documente de referinta: 
4.1  SR EN ISO 9000:2000/2008. Sisteme de management al calitatii. Principii și vocabular; 
4.2  SR EN ISO 9001:2000/2008. Sisteme de management al calitatii. Cerințe ; 
4.3 Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I Nr. 18/10.01.2011; 
4.4 Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul 

muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011; 
4.5 Ordonanța Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002); 
4.6 Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002). 
4.7 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/15.12.2014; 

ȘCOALA 
PRIMARĂ ”CASA 

MONTESSORI” 

IL 
SANCŢIONAREA  PERSONALULUI  

DIDACTIC ŞI  DIDACTIC  
AUXILIAR 

COD 
IL 6.2-01 

EDITIA I 
REVIZIA 0 

PAG. 3/15 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

100 

 

5. Descrierea procedurii: 
 Din punct de vedere al raporturilor juridice care reglementează relaţiile de muncă 

dintre personalul angajat în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi anagajatorii 
acestora, noua lege a educaţiei instituie următoarele reguli generale: 

- Personalul din învăţământul preuniversitar este format din: personal didactic, 
personal didactic auxiliar şi personal administrativ sau nedidactic. În 
învăţământul preuniversitar poate funcţiona şi personal didactic asociat; 

- Angajatorul este unitatea de învăţământ; 
- Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, 

răspunderea disciplinară şi disponibilizarea personalului didactic se iau la 
nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de administraţie, cu votul a 
2/3 din totalul membrilor; 

- Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor 
consiliului de administraţie. 

Ca urmare, atunci când personalul didactic şi/sau didactic auxiliar din unităţile de 
învăţământ 

preuniversitar săvârşeşte fapte, abateri, încălcări ale eticii profesionale, performanţe slabe în 
activitatea didactică, sau alte acte de natură să atragă răspunderea disciplinară, se declanşează 
procedura care, în final, se poate concretiza în sancţionarea acestor categorii de personal. 
 Este important să facem menţiunea că, deşi legea organică a educaţiei naţionale 
tratează problematica abaterilor disciplinare şi a sancţiunilor aplicabile personalului didactic / 
didactic auxiliar în Titlul IV – Statutul personalului didactic, Capitolul I - Statutul 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, Secţiunea a 11 –a - Răspunderea 
disciplinară şi patrimonială, totuşi, aceste aspecte se coroborează cu prevederile paralele ale 
Codului muncii, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 40 / 2011.  
 
Important: Condiţia imperios necesară pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare, este 
derularea prealabilă a unei cercetări prealabile, care se desfăşoară asupra abaterilor 
disciplinare prezumate a fi fost săvârşite de către persoana / salariatul în cauză (art. 267 din 
Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53 / 2003, modificat prin Legea nr. 40 / 2011). 
 

La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, procedura legală de cercetare 
disciplinară şi de sancţionare a personalului didactic, şi/sau didactic auxiliar, se derulează 
după un algoritm specific, prezentat mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Etapa Descrierea operaţiunilor 

0. 1. 2. 

1. Sesizarea 
angajatorului 

o Cum se realizează sesizarea angajatorului ? 
Se poate materializa prin două căi: 
1.1. Din surse externe: prin sesizări, petiţii, reclamaţii, alte 
categorii de corespondenţă (clasică sau electronică) 
- Art. 280 al. (3) din Legea nr. 1/2011 precizează că orice persoană 
poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu 
privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui în abatere 
disciplinară.  
- Important: Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la 
registratura unităţii/instituţiei de învăţământ. 
- Orice document de această natură se înregistrează la intrarea în 
instituţie, fie în registrul de sesizări şi reclamaţii, fie în registrul de 
corespondenţă; 
1.2. Prin autosesizare, caz în care consiliul profesoral propune 
consiliului de administraţie demararea procedurii de cercetare 
disciplinară prealabilă. Se întocmeşte Referatul de sesizare. 
- Referatul de sesizare / Nota de serviciu se înregistrează la 
registratura unităţii de învăţământ, în maxim 6 luni de la 
săvârşirea abaterii, aşa cum prevede art. 268 (1) din Codul muncii 
modificat prin Legea nr. 40/2011; 

o Ce este abaterea disciplinară ?  
- Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care 
constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către 
salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul 
intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv 
de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici (art. 263 (2) din Codul muncii); 
- Abatere disciplinară este şi încălcarea cu vinovăţie a 
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, 
precum şi încălcarea normelor de comportare care dăunează 
interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, 
conform legii (art. 280 (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 
2011) 
- Alte acţiuni / inacţiuni care se includ în categoria abaterilor 
disciplinare: 
- abateri disciplinare prevăzute expres în legi speciale (cele legate 
de încălcarea demnităţii personale a angajaţilor prin crearea de 
medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau 
ofensatoare, prin acţiuni de discriminare asa cum sunt definite prin 
lege, pentru care trebuie stabilite sancţiuni corespunzătoare, în 
conformitate cu art. 12 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi). 
- întârzierile sau absenţele de la program, consumul de băuturi 
alcoolice în timpul programului sau prezentarea la serviciu sub 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

102 

 

influenţa alcoolului, fumatul în locurile nepermise, nerespectarea 
regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, nerespectarea 
sau neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, refuzul de a aduce la 
îndeplinire recomandări formulate în lumina prevederilor legale în 
urma unor acţiuni de control, verificări, inspecţii, sau alte 
asemenea,  insubordonarea etc.  
- Abaterile disciplinare se prestabilesc de către angajator si se 
cuprind în Regulamentul intern. 
- Angajatorul nu poate aplica o altă sancţiune disciplinară în afara 
celor prevăzute de legislaţia în materie (care vor fi detaliate mai jos) 
şi nici nu poate înscrie in Regulamentul intern alte asemenea 
sancţiuni.  

2.  Emiterea deciziei 
(dispoziţiei/ordinului) 
de numire a comisiei 
de cercetare a abaterii 
prezumate 

- În urma analizării referatului / sesizării / petiţiei / reclamaţiei / 
adresei, angajatorul poate dispune sau nu cercetarea disciplinară. 
- Pe documentul de sesizare se dă ori rezoluţia referitoare la 
efectuarea cercetării, ori cea referitoare la clasarea sesizării 
(respectiv se menționează prin nota de serviciu, decizia cu privire la 
una din cele două măsur)i:  
-în primul caz se desemnează comisia insărcinată cu efectuarea 
cercetării care va propune sau nu, în final, sancţiunea; 
-în al doilea caz, se clasează acţiunea. 

o Cine numeşte comisia de cercetare disciplinară ? 
- comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de 
administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru 
personalul didactic / didactic auxiliar şi personalul de conducere al 
acesteia (art. 280 al. (5) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011); 
- directorul unităţii de învăţământ preuniversitar emite decizia de 
numire a comisiei, în baza hotărârii consiliului de administraţie (art. 
93 din Legea nr. 1 / 2011). 

o Componenţa comisiei de cercetare a abaterii prezumate  
a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, 
dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte 
persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar 
ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit 
abaterea (art. 280 al. (4) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);  
b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un 
reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin 
egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un 
inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului 
Bucureşti (art. 280 al. (5) lit. b) din Legea nr. 1 / 2011); 
- Decizia se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de 
învăţământ preuniversitaR şi se comunică în termen tuturor celor 
care fac parte din comisie, prin grija secretariatului unităţii, sub 
luare de semnătură; 

3. Convocarea autorului 
abaterii prezumate la 
efectuarea cercetării 

-Conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011, coroborat cu art. 
267 alin. (2) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, in 
vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va 
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prealabile fi convocat în scris de comisia însărcinată cu efectuarea cercetării, 
precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
-Între data convocării şi cea a efectuării cercetării disciplinare 
prealabile trebuie să treacă un termen de minim 48 ore. 
-Obiectul scrisorii de convocare îl constituie aducerea la cunostinţa 
salariatului, a faptei (motivului) care face obiectul cercetării 
prealabile disciplinare. 

-Scrisoarea de convocare se predă salariatului, cu semnătura de 
primire, ori, după caz, prin recomandată cu aviz de primire, la 
domiciliul sau resedinţa comunicată de acesta; efectele se produc de 
la data comunicării. 

-Convocarea salariatului la o altă adresă decât cea corectă, cu 
consecinţa neefectuării cercetării prealabile, atrage anularea 
deciziei de sancţionare. 

4. Audierea salariatului o Elementul esenţial al efectuării cercetării disciplinare 
prealabile îl constituie audierea (ascultarea) salariatului. 

- Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele 
cercetării şi să îşi producă probe în apărare. 
- În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul cercetat are 
dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să 
ofere comisiei toate probele şi motivaţiile pe care le consideră 
necesare. 
- Ascultarea salariatului se finalizează prin nota explicativă/nota 
de relaţii pe care acesta o dă (conţine intrebările formulate de 
membrii comisiei şi răspunsurile salariatului). 
Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cât durează cercetarea 
mentionată să suspende contractul celui in cauză, in temeiul art. 52 
alin. (1) lit. a) din Codul muncii. 
O situaţie particulară este neprezentarea salariatului la 
convocare. 
- Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost 
înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da 
declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică 
finalizarea cercetării (art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011). 
- Numai neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără 
nici un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile (art. 267 alin. (3) 
din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011). 
Aceeaşi soluţie se impune şi atunci când salariatul dă curs 
convocării, dar refuză apărarea ori să scrie nota explicativa / nota de 
relaţii. Se face dovada acestei situaţii cu un proces-verbal. 
- Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea 
prealabilă, fără un motiv obiectiv constituie, prin ea insăşi, abatere 
disciplinară care justifică aplicarea unei sancţiuni celui în cauză 
(situaţia este prevăzută de art. 267 alin. (3) din Codul muncii: 
angajatorul are dreptul sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea 
cercetarii prealabile). Deoarece salariatul nu a dat curs convocării, 
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nu se mai justifică mentiunea din decizia de sancţionare, cerută 
imperativ de art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, referitoare la 
motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de 
salariat in timpul cercetării prealabile. În decizia de sancţionare se 
va mentiona de ce nu s-a putut efectua cercetarea (neprezentarea 
celui convocat). 

5. Derularea cercetării 
disciplinare prealabile 

- Derularea cercetării disciplinare prealabile are în vedere 
respectarea art. 280 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 1 / 2011. 
- În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi 
urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa 
sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. 
- Se cercetează punctual toate aspectele avute în vedere şi care pot 
conduce la concluzia referitoare la săvârşirea sau nu a abaterii 
disciplinare. 
- În timpul şi cu ocazia cercetării se verifică toate documentele care 
au legătură cu abaterea prezumată şi se solicită relaţii verbale şi / 
sau scrise de la toţi salariaţii care au implicaţie directă sau colaterală 
cu faptele cercetate. 
- Se realizează / întocmesc de către membrii comisiei situaţii, 
centralizatoare, verificări, recalculări pe care le consideră relevante 
pentru rezultatele cercetării abaterii prezumate; 
- Se anexează copii Xerox certificate pentru conformitate cu 
originalul, după toate documentele verificate şi considerate 
relevante; 
- Cadrul didactic / didactic auxiliar cercetat are dreptul să cunoască 
toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare; 
-  Toate aspectele constatate de membrii comisiei în urma efectuării 
cercetării prelabile, vor fi consemnate în raportul efectuării 
cercetării, în ordinea lor, arătându-se atât aspectele pozitive cât şi 
cele negative. 
Important: Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în 
termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, 
consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a 
unităţii de învăţământ preuniversitar. 

6. Întocmirea raportului 
efectuării cercetării 
disciplinare 

- Cercetarea disciplinară prealabilă se va finaliza cu un 
proces-verbal / raport întocmit de comisia de cercetare 
imputernicită; la acesta se ataşează nota explicativă a salariatului, 
respectiv toate documentele de lucru întocmite şi considerate a fi 
relevante în susţinerea constatărilor / recomandărilor formulate. 
- Raportul poate cuprinde o recapitulaţie a etapelor parcurse. 
- Raportul poate constitui individualizarea sancţiunii. 
Ce trebuie să se consemneze în raportul comisiei ? 
În raport se consemnează (conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 
1/2011): 
-prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a 
fost săvârşită,  
- urmările potenţiale ale faptei / faptelor săvârşite, 
- existenţa sau inexistenţa vinovăţiei,  
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-rezultatele cercetării, inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al 
salariatului de a se prezenta şi de a-şi motiva poziţia,  
-motivarea pentru care apărările sale au fost inlăturate,  
-probele administrate,  
- orice alte date concludente 
-propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după 
caz, propunerea de clasare a sesizării,  
-motivarea propunerii. 
La motivarea propunerii de sancţionare trebuie să se ţină cont, în 
temeiul art. 266 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 
2011, de următoarele: 

 împrejurările în care fapta a fost săvârşită;  
 gradul de vinovaţie a salariatului;  
 consecinţele abaterii disciplinare;  
 comportarea generală în serviciu a salariatului;  
 eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către 

acesta. 
- Raportul va fi semnat de către membrii comisiei de cercetare, pe 
fiecare pagină a sa. 
- Raportul se înregistrează la acelaşi număr ca şi sesizarea / petiţia / 
reclamaţia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu. 
- Cui îi este înaintat raportul comisiei de cercetare ? 
- Raportul se prezintă spre aprobare organului colectiv de 
conducere a unităţii de învăţământ preuniversitar, care a hotărât 
derularea cercetării (art. 282 din Legea nr. 1 / 2011); . 
-În baza raportului, asumat de către consiliul de administraţie, în 
unităţile de învăţământ preuniversitar, se materializează propunerea 
de sancţionare. 
- Cine formulează propunerea de sancţionare ? 
În conformitate cu art. 281 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1 / 2011, 
propunerea de sancţionare în urma derulării cercetării, se 
formulează după cum urmează: 
- Pentru personalul didactic / didactic auxiliar din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de 
către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al 
membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de 
consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin 
decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.  
- Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către 
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar 
şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.  
În baza raportului şi procesului verbal al consiliului de 
administraţie, se întocmesc: 
- decizia de sancţionare (dacă s-a propus şi s-a aprobat 
sancţionarea) 
- adresele de răspuns către petenţi / salariaţii care au întocmit 
referatul de sesizare, care sunt deasemenea înregistrate la acelaşi 
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număr şi constituie documentele pentru descărcarea de 
responsabilitate a salariaţilor cărora le-a fost repartizată spre 
soluţionare sesizarea / petiţia / reclamaţia / adresa / referatul de 
sesizare / nota de serviciu. 

7. Emiterea deciziei de 
sancţionare 

Constatând vinovăţia salariatului, după efectuarea cercetării 
prealabile (sau după constatarea imposibilităţii efectuării ei datorită 
culpei celui în cauză), consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ preuniversitar urmează să stabilească sancţiunea 
disciplinară, în baza propunerii comisiei. 
Important: Conform art. 262 alin. (2) din Codul muncii modificat 
prin Legea nr. 40 / 2011, este interzisă aplicarea mai multor 
sancţiuni pentru aceeaşi abatere. 
Cine emite decizia de sancţionare ? 
- Conform art. 281 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, pentru 
personalul didactic / didactic auxiliar care a săvârşit o abatere 
disciplinară şi a fost cercetat disciplinar, directorul unităţii de 
învăţământ preuniversitar dispune aplicarea sancţiunii disciplinare 
printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea 
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii 
faptei. 
- Conform art. 281 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, pentru 
personalul de conducere din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, care a săvârşit o abatere disciplinară şi a fost 
cercetat disciplinar, inspectorul şcolar general, în baza hotărârii 
consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ 
preuniversitar, dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o 
decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, 
dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
Important: Dacă se emite decizia de sancţionare după curgerea 
acestor termene, aceasta va fi nelegală (nulă). 
Elemente esenţiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul 
deciziei de sancţionare: 
Potrivit alin. (2) al art.268 din Codul muncii modificat prin Legea 
nr. 40 / 2011, în decizie trebuie să se cuprindă în mod obligatoriu: 

 descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  
 precizarea prevederilor din statutul de personal, 

regulamentul intern sau contractul de muncă aplicabil, care 
au fost incălcate;  

 motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de 
salariat în timpul cercetării prealabile sau motivele pentru 
care nu a fost efectuată cercetarea prealabilă;  

 termenul în care sancţiunea poate fi contestată;  
 instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

Important: Lipsa unuia dintre elemente atrage nulitatea absolută 
a măsurii. 
- Decizia de sanctionare disciplinara trebuie semnată de persoana 
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care are abilitarea legală  să o emită (directorul unităţii de 
învăţământ, sau inspectorul şcolar general. 
Decizia de sancţionare se înregistrează în registrul de decizii al 
unităţii de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv al 
inspectoratului şcolar (în funcţie de autoritatea care a emis-o). 
Care sunt sancţiunile care se pot aplica? 
- Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în conformitate cu art. 
280 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, în funcţie de gravitatea 
abaterilor săvârşite, sunt: 
   a) observaţie scrisă;  
   b) avertisment;  
   c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu 
indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 
15%, pe o perioadă de 1-6 luni;  
   d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de 
înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice 
superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii 
de conducere, de îndrumare şi de control;  
   e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control 
din învăţământ;  
   f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
- Sancţiunile care se pot aplica în conformitate cu art. 264 din Codul 
muncii aprobat prin Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 
2011, sunt: 
a) avertismentul scris; 
b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă 
ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; 
c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător 
funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate 
depăşi 60 de zile; 
d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 
e) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei 
de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%; 
f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
Important: Nu se pot aplica amenzi disciplinare, în conformitate 
cu art. 265 din Codul muncii completat, modificat. 
Observaţie: Este de aşteptat ca sancţiunile să fie acordate în 
concordanţă cu gravitatea abaterilor săvârşite, dar şi gradat, în 
funcţie de săvârşirea anterioară a altor abateri disciplinară, respectiv 
de aplicarea anterioară a altor sancţiuni. 

8. Comunicarea deciziei 
de sancţionare 

- Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile 
calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data 
comunicării.  
- Decizia se comunică salariatului, cu semnătură de primire, ori, 
in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată cu aviz de 
primire, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 
Nu are nici o relevanţă dacă salariatul nu se găseşte la acel 
domiciliu sau la acea resedinţă, indiferent din ce motiv, inclusiv că 
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intre timp s-a mutat, nici că el refuză primirea. 
Termenul de 5 zile calendaristice este de recomandare. 
Modul de contestare a deciziei de sancţionare: 
- Dacă sancţionarea s-a realizat în baza prevederilor specifice din 
Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, în conformitate cu 
art. 268 alin. (5) din Codul muncii, decizia de sancţionare poate fi 
contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 
- Dacă sancţionarea a fost aplicată în baza Legii nr. 1 / 2011, atunci 
decizia de sancţionare poate fi contestată conform art. 280 alin. (8), 
astfel: Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ 
au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, 
decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă 
inspectoratul şcolar. 
Important: Conform art 280 alin. (9) din Legea nr. 1 / 2011, 
normele privind componenţa, organizarea şi funcţionarea, precum 
şi atribuţiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar 
şi ale Colegiului central de disciplină al Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului se vor stabili prin regulament 
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului 

9.  Punerea în aplicare a 
deciziei de sancţionare 

Materializează valorificarea rezultatelor cercetării prealabile. 
Prevederile deciziei de sancţionare trebuie puse în aplicare de către 
compartimentele secretariat şi contabilitate ale unităţii de 
învăţământ preuniversitar, după caz, prin: 

- ataşarea deciziei de sancţionare la dosarul personal al 
cadrului didactic / didactic auxiliar sancţionat; 

- operarea în statul de plată a reţinerilor, a diminuărilor de 
salariu, sau a celorlalte modalităţi de sancţionare pecuniară 
prevăzute de legislaţie, după caz. 

- ţinerea unei evidenţe a sancţiunilor care au fost aplicate 
personalului didactic / didactic auxiliar, dar şi a celui 
nedidactic 
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6. Documentele necesare pe parcursul cercetării prealabile şi a sancţionării 
personalului didactic / didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ 
preuniversitar: 
- sesizări, petiţii, reclamaţii, adrese; 
- referatul de sesizare / de autosesizare; 
- nota de serviciu / nota internă; 
- decizia de constituire a comisiei de crcetare; 
- adresa de convocare a salariatului care face obiectul cercetării prealabile; 
- nota de relaţii / nota explicativă; 
- procesul verbal / nota de constatare / minuta; 
- solicitarea scrisă; 
- raportul comisiei de cercetare a abaterii prezumate; 
- adrese de comunicare; 
- decizia de sancţionare; 
- contractul de muncă / contractul de management; 
- fişa postului; 
- angajamentul de plată; 
- statul de salarii; 
- orice documente care fac obiectul cercetărilor referitoare la abaterea disciplinară prezumată. 
 
 
7. Sunt considerate abateri disciplinare, următoarele fapte:  
- Hărțuirea sexuală dovedită 
- Prestarea comportamentelor neetice 
- Nerespectarea normelor de conduită 
- Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute în fișa postului 
- Obstrucționarea in mod intenționat a activității altor colegi 
- Prezentarea la serviciu sub influența alcoolului sau a drogurilor, precum și introducerea 
băuturilor  
alcoolice sau a drogurilor în incinta școlii 
- Utilizarea in interes personal sau ilegal a bunurilor și resurselor aparținând școlii 
- Neanunțarea șefului direct cel târziu până la ora când trebuie să fie prezent la locul de muncă 
a cazurilor de urgență care îl pot determina pe salariat să lipsească de la serviciu și 
netrimiterea certificatelor medicale avizate în termen de 3 zile de la emitere. 
- Neînsușirea și nerespectarea prevederilor contractului colectiv de muncă, ale contractului 
individual de muncă și ale regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori”, precum și a normelor de protecția muncii și PSI ori a procedurilor de lucru 
- Neparticiparea la sesiunile de instruire în domeniul protecției si securității în muncă 
- Nerespectarea planificării controalelor medicale periodice 
- Utilizarea unor instalații improvizate, lăsarea fără supraveghere a elevilor și copiilor aflați în 
grijă 
- Depozitarea, manipularea și utilizarea substanțelor toxice sau inflamabile altfel decât prevăd 
normativele specifice 
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- Nerespectarea programului de lucru stabilit de conducerea școlii 
- Părăsirea fără aprobarea șefului ierarhic a locului de muncă, în timpul programului de lucru 
- Participarea, instigarea sau complicitatea la falsificarea documentelor interne sau externe, în 
vederea însușirii de produse, materii prime si auxiliare, obiecte de inventar sau servicii care 
sunt proprietatea școlii 
- Distrugerea cu intentie a bunurilor școlii, ale elevilor/preșcolarilor sau ale salariatilor 
- Instigarea și/sau participarea la intreruperea lucrului, fără a respecta prevederile legale 
privind conflictele de muncă și declanșarea grevelor 
- Refuzul de a participa la programele de instruire organizate de societate, care se fac pe 
cheltuiala acesteia 
- Inserarea sau publicarea în ziare, reviste, broșuri etc. a unor comunicari în legatură cu 
activitatea școlii, fără acordul conducerii 
- Avantajarea prin acte conștiente a concurenților pe piață 
- Constituirea, în cadrul organizației, de asociații cu caracter politic sau contrare obiectului de 
activitate  
al școlii 
- Încălcarea regulilor privind securitatea datelor și a secretelor de serviciu. 
 De asemenea, constituie abatere disciplinară fapta salariatului care: 

 a utilizat documente false la angajare; 
 a sustras sau a favorizat sustragerea de obiecte aparținând Societății sau celorlalți 

salariați;  
 a înstrăinat produse sustrase din Fundație; 
 a refuzat nejustificat dispozițiile superiorilor săi sau i-a instigat pe alții în acest sens; 
 a pus în pericol prin acte deliberate sau prin imprudente majore securitatea școlii, a 

colaboratorilor săi sau chiar pe a sa sau a provocat avarii; 
 s-a făcut vinovat de acte de violență sau insulte la adresa colegilor sau a 

conducătorilor; 
 a provocat pagube școlii; 
 a dezvăluit informații confidențiale privind școala, iar prin fapta sa a adus sau va aduce 

prejudicii acesteia; 
 a consumat băuturi alcoolice in timpul sau in afara orelor de program, dar in incinta 

școlii; 
a absentat nemotivat timp de doua zile lucrătoare de la serviciu; 

 a lăsat nesupravegheate bunurile aflate in grija sa; 
 a falsificat un act generator de drepturi; 
 a desfășurat alte activități decât cele stabilite prin fișa postului în timpul orelor de 

program; 
 a refuzat nejustificat sa îndeplinească sarcinile și atribuțiile de serviciu; 
 a neglijat repetat îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu; 
 orice alte tipuri de fapte care tulbură în mod important activitatea școlii, făcând 

imposibila continuarea relațiilor de munca. 
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Anexa nr. 10 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 
 

MANUALUL PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR 
 

Comportamentul la Şcoala „Casa Montessori” 
Pentru toate nivelurile de studiu 

 
Şcoala „Casa Montessori”  îşi propune: 

  să creeze un echilibru între libertatea și răspunderea individuală cu nevoia de 
cooperare, ordine, limite și bunăvoinţă și respect în cadrul grupului de copii şi adulţi 
din care face parte, respectiv crearea unor relaţii armonioase de interdependenţă; 

  să ofere un mediu în care copilul se va bucura de încurajare, afirmare, comuniune şi 
responsabilitate personală; 

  să asigure fiecărui copil siguranţă fizică și psihologică;  
  să permită fiecărui copil să dezvolte un standard înalt de integritate morală prin 

creşterea auto-disciplinei şi răspunderii personale; 
  să ajute copiii să devină adulți maturi şi responsabili; 
  să mentină un standard  înalt în ceea ce privește comportamentul copiilor, care se 

reflectă în mod pozitiv asupra individului, familiei, şcolii și comunităţii; 
  să educe fiecare copil cu afecţiune, fermitate, respect şi imparţialitate. 

 
La Şcoala „Casa Montesssori” aşteptăm de la fiecare copil şi părinte: 

  să îi trateze pe cei din jur cu demnitate și respect; 
  să se trateze pe sine cu acelaşi respect;  
  să respecte munca şi proprietatea celorlalți şi să aducă la şcoală doar materialele 

necesare;  
  să aibă o prezenţă regulată şi să fie punctual. 

 
În cazul în care copiii nu îndeplinesc cerințele de mai sus, se vor aplica următoarele strategii. 
Şcoala îşi rezervă dreptul să modifice aceste proceduri dacă este necesar: 

 În eventualitatea unui comportament inadecvat minor, copilul şi profesorul discută 
şi lucrează împreună să rezolve problema. Dacă restul clasei este afectat de 
comportamentul inadecvat al unui copil, se va purta o discuţie într-o şedintă cu o 
parte sau întreaga clasă.  

  Comportamentul inadecvat cronic Un comportament inadecvat minor care se repetă 
fără să se amelioreze în timp și afectează buna desfășurare a activitatii copiilor din  
grupă sau siguranța fizică sau emoțională a acestora va fi considerat comportament 
inadecvat major și va fi abordat ca atare. Comportamentul inadecvat major, în 
special cel ce implică acţiuni dăunătoare fizic sau jignitoare, este raportat 
directorului şcolii. Directorul şi părinții se vor întâlni cu cadrul/cadrele didactic/e şi 
copilul pentru a încerca să  rezolve problema.  

 
În cazul unui comportament inadecvat major, şcoala îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral 
contractul educaţional. 
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Şcoala se aşteaptă la colaborarea totală a părinților în toate aspectele vieţii copiilor de la 
Şcoala „Casa Montessori”. Toate regulile se aplică înainte, în timpul şi după începerea 
cursurilor, inclusiv în timpul ieşirilor, excursiilor şi taberelor organizate de către şcoală.  
 
Comportament inadecvat major  
La Şcoala „Casa Montessori” considerăm  următoarele acţiuni ca fiind  comportament 
inadecvat  major: 

 interferenţa față de drepturile altora, inclusiv comportament dăunător din punct de 
vedere fizic (loviri, muşcături, ciupirea, împingerea, îmbrâncirea, smulgerea obiectelor altui 
copil, etc.), verbal (tachinare, ameninţare, intimidare, etc) şi hărţuire (bullying), care pot 
apărea sub forma oricăreia dintre aceste acţiuni (vezi nota de la sfârșitul acestui capitol); 

 deteriorarea, abuzarea şi furtul oricărui bun aparţinând unei persoane sau şcolii; 
 lipsa nemotivată (chiul) de la şcoală sau activităţi extraşcolare; 
 folosirea unui limbaj verbal sau scris obscen, profan,  jignitor, denigrant, înjositor, 

intimidant sau folosirea de aluzii de acelaşi fel, etc; 
 expunerea părților corporale intime față de alți copii sau adulți 
 comportament disruptiv  sau necooperant repetat; 
 comportament opoziţionist provocator sau instigator la indisciplină şi necooperare; 
 nerespectarea în mod repetat a regulilor clasei/grupului stabilite de comun acord; 
 posesia, folosirea sau comercializarea de alcool, ţigari sau inhalante/droguri; 
 posesia, folosirea sau comercializarea de arme sau explozive; 
 acţiuni ilegale comise în afara programului şcolar, ce se reflectă negativ asupra şcolii;  

 
Şcoala se va implica împreună cu copilul şi familia lui în rezolvarea problemelor de 
comportament. În acelaşi timp, şcoala își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul 
educaţional pentru un anumit copil, în cazul în care consideră că prezenţa acestuia la Şcoala 
„Casa Montessori” este în detrimentul lui, al altor copii sau al comunităţii.  
 
Hărţuirea (BULLYING) 
Având în vedere mediatizarea crescândă a hărţuirii și intimidării în mediul şcolar, dorim să 
clarificăm poziţia Şcolii „Casa Montessori” în ceea ce priveşte acest comportament inadecvat: 
Hărţuirea este un comporament agresiv intenţionat, repetat şi presupune o inegalitate de forţă 
sau autoritate. Hărţuirea poate avea diferite forme, incluzând:  

  Hărţuirea fizică – când cineva foloseşte forţa fizică împotriva altcuiva, de ex. prin 
bătaie, lovire, împingere, ciupire,  îmbrâncire, imobilizare, distrugerea obiectelor 
personale sau a altor bunuri ale altor persoane sau ale şcolii, etc. 

  Hărţuirea verbală – când cineva insultă (ofensează) prin folosirea limbajului, de 
exemplu exprimând depreciere sau jigniri, adresate direct sau indirect prin 
încercarea de a crea o imagine nefavorabilă despre o anumită persoană. 

  Hărţuirea nonverbală sau relaţională – când cineva manipulează o relaţie existentă 
sau dorită pentru a face rău altei persoane. Aceasta cuprinde excluderea socială, 
manipularea prietenilor sau intimidarea prin gesturi, etc.  

  Hărţuirea electronică (Cyberbullying) – actul intenţionat şi direct de agresivitate 
asupra altei persoane prin orice metode tehnologice ca de ex. email, chat, SMS, 
imagini digitale sau publicare pe site-uri web (inclusiv bloguri, forumuri, etc), etc.  

  Trimiterea de mesaje sau imagini răutăcioase, vulgare sau ameninţătoare; 
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  Publicarea de informaţii confidențiale despre alte persoane inclusiv prin mijloace 
electronice; 

  A pretinde că este altcineva cu scopul de a face o persoană să se simtă rău;  
  Cazul în care unul dintre copii găsește în mod repetat motive să se amuze pe seama 

altui copil, după ce acesta, alt copil sau un adult îi spune în mod explicit că ar vrea ca 
această situație să înceteze; 

  Poreclirea colegilor, a adulţilor, folosirea de etichete pozitive sau negative, 
adresarea cu un alt nume neagreat de către cel în cauză 

  Practicarea de acţiuni ce implică hărţuirea, abuzarea, degradarea, umilirea sau 
excluderea cuiva în scopul de a-l introduce sau de a-l face să participe într-un grup.  

  Hărţuirea sexuală – Exemple de hărţuire sexuală includ trimiterea de mesaje sau 
fotografii de natură sexuală explicită, intimidarea, ce presupune expunerea de părţi 
corporale intime şi hărţuirea verbală ce presupune un limbaj sau aluzii de natură 
sexuală.   

 
Oricine observă şi încurajează un act de hărţuire este implicat el însuşi în hărţuire. Această 
politică se aplică tuturor copiilor, angajaţilor şcolii, voluntarilor, părinţilor și vizitatorilor.  
Toţi angajaţii şcolii trebuie să raporteze directorului orice încălcare a acestei politici. Toţi 
ceilalţi membri ai comunităţii şcolii - copii, părinţi, voluntari şi vizitatori - sunt încurajați să 
raporteze orice acţiune care poate constitui o încălcare a acestei politici. Răzbunarea asupra 
persoanelor care raportează aceste încălcări este interzisă, având drept consecință rezilierea 
unilaterală a contractului educațional. 
 
Şcoala va accepta şi va analiza toate rapoartele de hărțuire și intimidare. Şcoala va lua în 
considerare, în cazul comportamentului copiilor, vârsta şi nivelul de maturitate al acestora, 
tipul de comportament, frecvenţa şi contextul în care a avut loc incidentul, precum şi alte 
circumstanțe relevante. Consecinţele pot varia de la intervenţii de corectare al 
comportamentului până la  rezilierea unilaterală a contractului educaţional şi raportarea la 
autorităţi.  
 
În cazul în care unul dintre copii este nemulțumit de felul în care este tratat de un alt copil din 
școală, i se va adresa în primul rând copilului în cauză, încercând să rezolve problema cu 
acesta și, dacă nu reușește, se va adresa profesorului Montessori, iar în lipsa acestuia, 
asistentului Montessori, profesorilor specialiști de la clasa sa, sau oricărui adult aflat în 
preajmă. Daca copilul simte ca se afla in periocol si profesorul Montessori nu se află la o 
distanta suficient de mica pentru a interveni imediat, copilul se va adresa oricărui adult aflat în 
preajmă solicitând sprijinul. Se solicită din partea părinților să contacteze profesorul 
Montessori ori de câte ori află despre o relație problematică a copilul lor cu un alt copil din 
școală sau cu oricine altcineva din școală, pentru a permite profesorului să medieze conflictele 
încă dintr-o fază incipientă. 
 
 De asemenea, solicităm părinții să ne sprijine în încercarea noastră de a crea o comunitate 
bazată pe respect, incluziune, încredere și prietenie. Pentru aceasta rugăm părinții să evite 
etichetarea altor copii din școală, ca și sugestiile adresate copiilor lor de-și exclude anumiți 
colegi din grupurile lor de prieteni. Pentru a avea o clasă unită este necesar efortul cumulat al 
tuturor copiilor, lucru care nu ar fi posibil dacă în loc să ne întâlnim și să rezolvăm conflictele 
atunci când apar, le permitem acestora să ne separe.  
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Eventualele conflicte pe care părinții le-ar putea avea cu angajații Școlii Primare ”Casa 
Montessori” vor fi discutate mai întâi cu persoana în cauză și, în cazul în care nu se reușește 
găsirea unei soluții reciproc acceptabile, părinții se vor adresa conducerii școlii.  
 
În cazul în care, în timpul unei discuții între părinți și orice angajat sau orice alt părinte al 
școlii, unul dintre participanții la discuție se simte tratat într-un mod pe care îl consideră 
nerespectuos sau agresiv, va exprima felul în care se simte și, în cazul în care 
comportamentul/ atitudinea respectivă continuă să se manifeste într-un mod deranjant pentru 
unul dintre participanți, discuția va fi încheiată pe loc și se va stabili, ulterior, o nouă întâlnire, 
la care conducerea școlii va fi prezentă. 
 
Dorim sa subliniem faptul că în cazul tuturor problemelor  de comportament ale copiilor din 
şcoală, intenţia noastră este de a încerca să le rezolvăm. Singura cale de rezolvare autentică 
este prin cooperarea dintre şcoală și părinţi, în beneficiul copiilor.  
 

 
 

Procedură  în cazul comportamentelor inadecvate majore 
în Şcoala Primară „Casa Montessori”  

 
“Să laşi copilul să facă ce vrea când încă nu a dezvoltat forţa controlului înseamnă să trădezi 

ideea de libertate.” – Maria Montessori 
 
 Scopul educaţiei Montessori este să încurajeze şi să sprijine autodisciplina în fiecare 
copil. Maria Montessori este adepta învăţării "prin exemplu personal, nu prin corectare". Cu 
toate că Maria Montessori a fost medic şi a lucrat la început cu copii cu boli mentale, 
pedagogia pe care a dezvoltat-o ulterior pentru copiii cu potenţial normal este o pedagogie, nu 
o terapie. Chiar dacă mediul pe care îl oferă pedagogia Montessori este benefic pentru toţi 
copiii, aceasta nu oferă un remediu pentru agresivitatea copiilor, ea putându-se de multe ori 
manifesta chiar mai uşor într-un cadru care oferă libertatea de alegere între nişte limite clare.  

 Dupa Aletha Solter, care a studiat agresivitatea şi crizele de furie ale copiilor, un copil 
este agresiv atunci când: 

- Are o nevoie care i-a fost înăbuşită, ignorată sau nedepistată 
- Nu are o informaţie cu privire la consecinţele comportamentului său asupra celorlalţi 
- Copilul a trecut prin stres şi traume care nu au fost pe deplin procesate si rezolvate  
 
 În pedagogia Montessori se prezintă în mod regulat "Lecţii de graţie şi curtoazie", ca 

modalitate de deprindere a unor comportamente respectuoase faţă de sine şi de ceilalţi. Aceste 
lecţii ajută la construirea disciplinei interioare, care este şi scopul nostru final.  
 În școala Casa Montessori înţelegem, de asemenea, că dezvoltarea autodisciplinei 
reprezintă pentru fiecare copil o călătorie aparte. Acest document nu poate cuprinde toate 
situaţiile şi problemele de comportament ce pot apărea în viaţa de zi cu zi din școală, însă vă 
prezintă liniile directoare şi procedurile pe care le aplicăm în mod regulat când copiii 
întâmpină dificultăţi în respectarea limitelor altor copii sau respectarea regulilor clasei. 
 

1. În cazul în care un copil are un comportament inadecvat major ce denotă lipsă de 
cooperare, agresivitate sau deranjare a activităţii celorlalţi copii, prof. Montessori sau 
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asistentul său vor interveni. Adultul îi va arăta copilului cum poate folosi cuvintele 
pentru a rezolva orice dificultate pe care o întâmpină. Adultul va planifica în ziua 
respectivă, dacă este posibil, sau în ziua următoare, o lecţie de graţie şi curtoazie 
pentru a le demonstra copiilor cum pot depăşi dificultatea respectivă.  
 

2. De asemenea, atunci când un copil interacţionează cu alţi copii şi le pune în pericol 
siguranţa fizică sau emoţională sau adulţii din grupă nu pot să desfăşoare procesul 
educaţional cu ceilalţi copii din grup, copilului în cauză i se va limita libertatea de 
mişcare şi de alegere de către adulţii care îl au în grijă. Acest lucru cuprinde 
următoarele acţiuni: 

  Adultul ia copilul lângă el pentru un interval variabil, în timp ce îşi 
desfășoară activitatea 

 Copilul este invitat să-şi aleagă o masă la care i se vor aduce materialele pe 
care el le solicită pentru a lucra 

  Adultul este cel care alege masa la care va lucra copilul 
În cazul în care copilul este prea supărat și are un comportament care perturba 
activitatea sau pune în pericol siguranța altor copii, a adulților sau a mediului 
educațional şi nu poate coopera cu adultul, acesta îl poate îndruma pe copil să se 
retragă împreună într-o altă încăpere, după care îl va ajuta să se reintegreze în grupă, în 
clipa în care se simte pregătit. 

  
Dacă  un adult observă că un copil este rănit fizic sau emoţional de către alt 

copil, acesta intervine oprind comportamentul respectiv şi vorbeşte cu toţi copiii 
implicaţi pentru a media conflictul/situaţia respectivă, astfel încât nevoile tuturor celor 
implicaţi să fie auzite. Copiii vor fi încurajaţi să găsească soluţii constructive de 
rezolvare a conflictului/situaţiei respective. Părinţii tuturor copiilor implicaţi vor fi 
informaţi telefonic despre incident, imediat sau mai târziu, în aceeaşi zi, pentru a se 
putea lua măsurile necesare.  

În cazurile in care comportamentul copilului, în mod repetat pe parcursul unei 
zile, perturbă activitatea sau pune în pericol siguranța altor copii, a adulților sau a 
mediului educațional, şi nu cooperează cu adulții din grupa sa, școala va solicita 
părinţilor să vină imediat la școală pentru a lua copilul acasă. Părinții se obligă să ia 
copilul de la școală în cel mult o oră, chiar dacă comportamentul copilului nu se 
manifestă în momentul în care părintele a ajuns la școală. 

 
3. Dacă un tipar negativ de comportament inadecvat major apare şi continuă pe parcursul 

mai multor zile sau dacă se manifestă într-un mod foarte grav pe parcursul unei zile, 
(ex. distrugerea materialelor, comportament turbulent, agresivitate îndreptată către 
sine sau către ceilalţi, etc.) părinţii vor fi contactaţi de către prof. Montessori şi vor fi 
invitaţi să vină împreună, în ziua următoare la școală pentru a fi informaţi în detaliu în 
legătură cu situaţia. Se vor căuta şi analiza factorii determinanţi ai comportamentului 
copilului la școală. Este foarte important ca la astfel de întâlniri să participe ambii 
părinţi. În cazul în care nici unul dintre părinţi nu poate veni la întâlnire, copilul va sta 
acasă şi va reveni la școală după ce părinţii vor veni să discute cu prof. Montessori 
despre cele întâmplate. Se va stabili un termen la care părinţii vor primi un feed-back 
de la prof. Montessori  într-o noua întâlnire în legătură cu evoluţia comportamentului 
copilului. Vor fi contactaţi de către prof. Montessori înainte de termenul stabilit, în 
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cazul în care situaţia se agravează sau continuă, punând în discuţie siguranţa fizică sau 
emoţională a altor copii din grup. 
 

4.  În cazul în care comportamentul inadecvat major respectiv se agravează sau continuă, 
fără să se amelioreze semnificativ sau revine după o perioadă de timp,  se va decide o 
nouă întâlnire între cadrele didactice şi părinţi, în aceleași condiții ca la punctul 3 la 
care va participa şi directorul şcolii, în care se va discuta: 

- dacă este benefică scurtarea temporară a timpului petrecut la școală în favoarea 
timpului petrecut în familie 

-    dacă copilului i-ar fi utilă o întrerupere temporară a frecventării instituţiei 
-    dacă copilul ar trebui evaluat de un psiholog în scopul obţinerii mai   multor informaţii 
sau recomandări. 
Se va stabili un termen în aceleași condiții ca la punctul 3. 

 
  În cazul în care comportamentul inadecvat major  al unui copil nu se 

ameliorează în mod semnificativ după aceste demersuri, astfel încât să nu mai perturbe 
activitatea grupei și pune în pericol siguranţa fizică/ emoţională a altor copii din școală 
sau distruge mediul educațional şi continuă să se manifeste la școală în ciuda 
eforturilor părinţilor/cadrelor didactice şi eventual ale specialiştilor din afara școlii, 
școala își rezervă dreptul de a rezilia contractul educațional pentru copilul respectiv în 
orice perioadă a anului școlar sau să refuze încheierea contractului educațional pentru 
anul școlar următor. 
 

5. În cazul în care Şcoala „Casa Montessori”  nu poate împlini pe deplin nevoile copilului 
respectiv pentru integrarea armonioasă a acestuia în colectivul grupei astfel încât el să 
stabilească relaţii bazate pe respect cu toţi membrii colectivului, personalul este dispus 
sa coopereze cu părinţii şi cu alte instituţii specializate pentru a identifica un mediu 
educaţional mai potrivit pentru acesta. 

 
 

Notă 
Comportamentele inadecvate majore sunt descrise în Codul de comportament al Școlii 

„Casa Montessori” 

 
Prezența la Şcoala „Casa Montessori” 

Grupa de vârsta 6-12 ani 

Importanţa prezenţei la şcoală 

 
La Şcoala “Casa Montessori” acordăm o importanță deosebită prezenţei constante a copiilor, 
pentru că are o influenţă decisivă asupra evoluţiei lor şcolare.  Elevii care se folosesc cel mai 
mult de mediul pregătit de la şcoală sunt cei care au o prezenţă regulată. Motivele sunt 
urmatoarele:  

 O rutină constantă îi ajută pe copii să se simtă în siguranţă. 
 Experienţa unui copil în clasă şi lucrul cu materialele didactice este de natură 

cumulativă; o prezenţă constantă favorizează învăţarea. 
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 Propriul dumneavoastră angajament în respectarea prezenţei copilului dumneavoastră 
la şcoală afirmă importanţa acordată şcolii şi învăţării. În cazul în care oferiţi copilului 
dumneavoastră prilejuri de a nu merge la şcoală în favoarea altor activităţi, în mod 
implicit diminuaţi importanţa şcolii în mintea sa, lucru care îi poate afecta 
performanţele atunci când este prezent. 

 O prezenţă întreruptă des sau perioade lungi de absenţă pot afecta în egală masură atât 
adaptarea copilului la şcoală,  procesul de învăţare, dar şi dinamica întregului grup 

 Educația Montessori pe care copilul dumneavoastră o primeşte în scoală ţine cont de 
tendinţele vârstei lui. Este o învăţare care se desfăşoară în grup, se bazează pe 
comunicarea liberă cu colegii lui şi pe calitatea relaţiilor din comunitate. De aceea ne 
dorim să îl avem pe copilul dumneavoastră ca parte componentă în fiecare din etapele 
prin care trece comunitatea. Vrem ca el (ea) să poată avea un cuvânt important de spus 
despre felul în care va fi această comunitate și ne dorim ca el (ea) să contribuie la 
calitatea acesteia. 

 
Având în vedere aceste argumente, vă rugăm să faceţi toate eforturile pentru a asigura 
prezenţa regulată a copilului dumneavoastră la şcoală. În acest scop, vă facem următoarele 
cerinţe specifice: 

 Planificaţi-vă concediile şi excursiile astfel încât să coincidă cu vacanţele şcolii. 
 Planificaţi programările la medic, dentist, activitățile extrașcolare, etc. în afara orelor 

de clasă. 
 

 
Reguli privind prezența 
 
Din punct de vedere practic, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităților 
de învăţământ preuniversitar, completat cu prevederi specifice şcolii noastre, prezenţa elevilor 

la Şcoala “Casa Montessori” ţine cont de următoarele reguli: 
 

1. Absenţe motivabile: 
Se referă la absenţele datorate îmbolnăvirii copilului, a unor boli contagioase în 
familie, a unor situaţii de urgenţă în familie.  
În aceste situaţii aveți obligația să anunţaţi absența prin mesaj telefonic sau email 
secretariatul şcolii, cat mai din timp si, oricum, inainte de ora 8.00, in ziua curentă.  

 
2. Absenţele nemotivabile:  

Pentru orice alt motiv decat cele specificate la punctul 1, absenţele nu pot fi motivate. 
Pentru un număr mai mare de 5 zile de absenţă nemotivată pe parcursul unui an şcolar, 
şcoala îşi rezervă dreptul de a nu mai încheia un nou contract educaţional pentru anul 
şcolar următor. 
 

3. Un număr total mai mare de 30 de zile de absenţe motivate sau nemotivate acumulate 
pe parcursul unui an şcolar este considerat problematic pentru toţi copiii din clasă şi, în 
acest caz, şcoala îşi rezervă dreptul de a nu mai încheia un nou contract educaţional 
pentru anul şcolar următor. 
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4. Evidenţa prezenţei elevilor se face zilnic de către profesorul sau asistentul Montessori, 
respectiv la fiecare oră de curs de către profesorii colaboratori de la alte discipline, 
care consemnează,  fiecare absenţă.  
 

5.  In cazul în care un copil ajunge la şcoală după ora 08.00, se consideră ca a întârziat. 
Un numar de 5 întârzieri se consideră ca o zi de absenţă nemotivată. 

 
6.  Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor 

cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.  
Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor documente: 
 
- adeverința eliberată de medicul cabinetului medical din școală, de medicul de 

familie sau medicul de specialitate,  
- adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul 

a fost internat, 
-  cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată profesorului 

Montessori. Cererile parintilor nu pot depăși 5 zile lucrătoare pe semestru și 
trebuie avizate de către directorul Școlii. 

 
În acest mod se motivează doar absenţele când copilul lipseşte pe parcursul întregii 
zile. Nu se motivează în acest mod absenţele datorate întârzierilor.  
 

7.  Motivarea absenţelor se face de către învăţător, în ziua prezentării actelor 
justificative, avizate/aprobate.  

 
8. Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, profesorului Montessori  

actele justificative pentru absenţele copilului lor, în termen de maxim 7 zile de la 
reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul Montessori pe tot 
parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului prevăzut atrage declararea 
absențelor ca nemotivate. 
 

9. Elevii care au absentat, motivat sau nemotivat, mai mult de 50% din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină, sunt declarați amânați la disciplina respectivă. Consiliul 
clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide 
încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni 
grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul 
clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia 
să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi. 
Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru 
săptămâni de la revenirea la şcoală. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe 
semestrul al doilea sau amânaţi anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea 
unităţii de învăţământ, înainte de încheierea anului școlar.  
Elevii amânați cărora nu li se aprobă încheierea situației școlare de către Consiliul 
clasei sau care nu îsi pot încheia situația din orice motive, sunt declarați repetenți. 
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Prezența la Şcoala „Casa Montessori” 
Grupele de vârsta 3-6 ani și grupa de adaptare 

 
Importanţa prezenţei la şcoală (grădiniță) 
 

La Şcoala “Casa Montessori” acordăm o importanță deosebită prezenţei constante a copiilor 
deoarece aceasta are o influenţă decisivă asupra evoluţiei lor şcolare. Copiii care se folosesc cel mai 
mult de mediul pregătit de la şcoală sunt cei care au o prezenţă regulată. Motivele sunt următoarele:  

 O rutină constantă îi ajută pe copii să se simtă în siguranţă 
 Experienţa unui copil în clasă şi lucrul cu materialele didactice este de natură cumulativă; o 

prezenţă constantă favorizează învăţarea 
 Propriul dumneavoastră angajament în respectarea prezenţei copilului dumneavoastră la 

şcoală afirmă importanţa acordată şcolii şi învăţării. În cazul în care oferiţi copilului 
dumneavoastră prilejuri de a nu merge la şcoală în favoarea altor activităţi, în mod implicit 
diminuaţi importanţa şcolii în mintea sa, lucru care îi poate afecta performanţele atunci când 
este prezent. 

 O prezenţă întreruptă des sau perioade lungi de absenţă pot afecta în egală măsură atât 
adaptarea copilului la şcoală,  procesul de învăţare, dar şi dinamica întregului grup.  

Având în vedere aceste argumente, vă rugăm să faceţi toate eforturile pentru a asigura prezenţa 
regulată a copilului dumneavoastră la şcoală. În acest scop, vă facem următoarele cerinţe specifice: 

 Planificaţi-vă concediile şi excursiile astfel încât să coincidă cu vacanţele şcolii 
 Planificaţi programările la medic, dentist, etc în afara orelor de clasă 

 
Reguli privind prezența 

Din punct de vedere practic, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităților 
de învăţământ preuniversitar, completat cu prevederi specifice şcolii noastre, prezenţa copiilor la 
Şcoala “Casa Montessori” ţine cont de următoarele reguli: 

 
1. Absenţe motivabile: 

Se referă la absenţele datorate îmbolnăvirii copilului, a unor boli contagioase în familie, a unor 
situaţii de urgenţă în familie. În aceste situaţii aveți obligația să anunţaţi prin mesaj telefonic sau 
email secretariatul şcolii, cat mai din timp si, oricum, inainte de ora 8.00, in ziua curentă. În 
caz contrar, absența va fi nemotivată. 

 
2. Absenţele nemotivabile:  

Pentru orice alt motiv decat cele specificate la punctul 1, absenţele nu pot fi motivate. Pentru 
un număr mai mare de 10 zile de absenţă nemotivată pe parcursul unui an şcolar, şcoala îşi rezervă 
dreptul de a nu mai încheia un nou contract educaţional pentru anul şcolar următor. 

 
3. Un număr total mai mare de 40 de zile de absenţă motivată sau nemotivată acumulate pe 

parcursul unui an şcolar este considerat problematic pentru toţi copiii din grupa şi, în acest caz, şcoala 
îşi rezervă dreptul de a nu mai încheia un nou contract educaţional pentru anul şcolar următor. 
 

4. Evidenţa prezenţei copiilor se face zilnic de către profesorul sau asistentul Montessori.  
 

5.  În cazul în care un copil intră în sala de grupă după ora 09.00, se consideră că a întârziat. Un 
număr de 3 întârzieri se consideră ca o zi de absenţă nemotivată. 

 
6.  Absenţele datorate îmbolnăvirii copiilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de 

forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.  
Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:  
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- adeverința eliberată de medicul cabinetului medical din școală, de medicul de familie sau 
medicul de specialitate,  

- adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost 
internat, 

-  cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată profesorului Montessori. 
Cererile parintilor nu pot depăși 3 zile lucrătoare pe semestru și trebuie avizate de către 
directorul Școlii. 

 
7. Motivarea absenţelor se face de către profesorul Montessori în ziua prezentării actelor 

justificative, avizate/aprobate.  
 
8. Părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, profesorului Montessori  actele 

justificative pentru absenţele copilului lor, în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului 
şi vor fi păstrate de către profesorul Montessori pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea 
termenului prevăzut atrage declararea absențelor ca nemotivate. 

 

 

Punctualitatea la Şcoala „Casa Montessori” 
Grupa de vârstă 6-12 ani 

 
 
 
Sosirea copiilor în şcoală va avea loc  între orele 7.50 - 08.00.  
Programul şcolar începe la ora 8:00 şi se încheie la ora 15:30 

 

Elevii școlii sunt la vârsta  la care se pot descurca singuri să intre in școală. De aceea va rugăm 
să le oferiți acest prilej de a-și manifesta autonomia, respectiv să vă despărțiți de copilul 
dumneavoatră la poarta școlii . Este foarte important ca după ce copilul dumneavostră intră pe 
poarta de acces să plecați dupa ce v-ați  asigurat că aceasta s-a incuiat şi să puneţi siguranţa ( 
să trageți zăvorul din partea de sus a porții).  

În fiecare zi, la ora 8:15 va avea loc o întâlnire de grup în care se vor discuta și soluționa probleme care 
privesc întreaga clasă. Este important ca toți copiii să ia parte la aceste discuții și decizii. Cu ocazia 
acestei întâlniri copiii vor fi informați în legătură cu evenimentele ce vor avea loc în acea zi. Vă rugăm 
deci să asigurați toate condițiile necesare ajungerii copilului dumneavoastră în clasă la timp, până la 
ora 8:00, astfel încât să existe timpul necesar servirii micului dejun și participării la întâlnirea de grup.  

 
În ceea ce priveşte întârzierile atunci când veniţi să vă luaţi copilul de la şcoală, am dori să 
aveţi în vedere faptul că fiul/fiica dumneavoastră ar putea experimenta un sentiment de 
stânjeneală, dar şi de lipsă a importanţei şi valorii sale pentru părinţii săi. În plus, cadrele 
didactice vor sta în aceste cazuri peste program, respectiv în timpul lor liber sau din timpul pe 
care urmează să-l dedice pregătirii unei zile de lucru cât mai potrivite intereselor copiilor 
dumneavoastră. 

Din respect pentru propriul dumneavoastră copil, pentru colegii săi şi pentru munca 
personalului didactic, vă rugăm să vă aduceţi la şcoală şi să vă luaţi copilul de la şcoală la 
timp. 
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Din punct de vedere practic, accesul în şcoală are loc în felul următor:  
 
- la ora 7:50 se descuie ușa de acces în școală. La ora 8:00 se deschide ușa de la clasă și copiii 
sunt așteptați să intre în clasă.  În unele zile personalul şcolii îşi planifică să ajungă înainte de 
ora 08.00 pentru a pregati clasa şi anumite materiale  pentru ziua care începe. Vă rugăm să le 
permiteți să folosească timpul dinainte de ora 8:00 în acest sens. Pentru aceasta vă rugăm să îl 
aduceți pe copilul dumneavoastră în timp util, dar nu mai devreme de ora necesară lui pentru a 
se schimba în hainele de interior. Cadrele noastre didactice își doresc să fie complet 
disponibile pentru copilul dumneavoastră, la venirea acestuia în clasă. 
 
- dacă ajungeți la școală între ora 07:50 – 8:15 sunaţi la interfonul de la clasa de școală.   

-În cazul unei întârzieri mai mari de un sfert de oră, respectiv dacă ajungeți la școală  după ora 8.15, 
pentru a nu perturba întâlnirea de grup vă rugăm să așteptați, împreună cu copilul dumneavoastră, la 
poartă, până la ora 8:30. In acest interval veți anunța printr-un mesaj telefonic la numarul de la clasă 
prezența dumneavoastră la poartă. La ora 8:30 asistentul Montessori va veni la poartă, va prelua 
copilul întârziat, îl va conduce în clasă și îl va informa în legătură cu discuțiile de grup care au avut loc. 

 
- în cazul unei situaţii speciale în care estimaţi sosirea copilului dumneavoastră după ora 08.00  
datorită unor întâmplări neprevăzute, legate de starea de sănătate, trafic, etc., părintele  va 
contacta secretariatul şcolii pentru a anunţa acest lucru.  
 
 
 
Plecarea copiilor de la  şcoală se va realiza in felul următor:  
 
Părinții iși așteaptă copiii la poarta de acces la ora la care se tremină programul copiilor. 
- la ora 15.30 profesorul sau asistentul Montessori va aduce la poarta de acces copiii care 
termină programul la ora 15.30. 
- la sfârşitul programului de după-amiază, coordonatorul programului va aduce copiii la 
poarta de acces la ora 18.00. 
- Elevilor școlii care au frați la grădiniță care termină programul la ora16.00, sau care au 
părinți care lucrează în școală li se va permite din curtoazie fata de parintii lor să aștepte în 
liniște în clasa de școală (citind sau făcând alte activități care să nu pertube activitatea de 
pregatire a scolii pentru a doua zi). Acest privilegiu va fi oferit doar in cazul copiilor care vor 
putea, la ora respectiva, sa lucreze in liniste, fara a fi necesara interventia asistentei 
Montessori pentru a restabili linistea de care aceasta are nevoie pentru a realiza materialele și 
a organiza clasa pentru a doua zi. Părinții care sunt în această situație vor depune o cerere în 
acest sens la secretariatul școlii, adresată profesorului Montessori de la clasa copilului. 
La ora 16.00 asistentul Montessori ii va aduce pe acești copii la poarta de acces. 
 
In cazul in care părintele va întârzia dupa ora 15.30, respectiv ora 16.00 (pentru elevii cu frați 
la grădiniță) - când începe programul de după-amiază, este rugat să anunţe acest lucru înainte 
de ora 15.30, respectiv 16.00 la secretariatul şcolii prin apel sau  mesaj telefonic pentru a 
anunţa copilul să nu meargă la poartă împreună cu ceilalţi copii. Când părintele va ajunge la 
şcoală, îşi va anunţa sosirea la interfonul de la secretariatul şcolii şi îşi va aştepta copilul 
la poartă, până când copilul a treminat activitatea începută și asistentul Montessori, respectiv 
coordonatorul programului de afterschool este disponibil să îl conducă până la poartă.  
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În cazul in care părintele va întârzia dupa ora 18.00,   este rugat să anunţe acest lucru la 
secretariat până la ora 17.00 sau la nr. de telefon de la afterschool prin mesaj sau apel 
telefonic.  

 
In cazul în care din motive bine întemeiate este necesar ca un copil sa plece mai devreme de la 
şcoală, parinţii vor transmite în acest sens o solicitare scrisă și semnată la secretariatul școlii 
cu cel puțin o zi înainte, dacă este posibil.În acest caz, la sosirea la școală părintele va suna 
la interfonul de la secretariat la ora stabilită si își va astepta copilul la poartă. 
  
Considerăm  că mai mult de 5 întârzieri într-un semestru la sosire sau plecare perturbă în mod 
evident activitatea elevilor școlii . În aceste cazuri, profesorul Montessori va lua legătura cu 
părinţii copilului pentru a clarifica situaţia. În cazul în care situaţia nu se îmbunătăţeşte, 
profesorul va informa directorul şcolii. Acesta va contacta părinţii pentru a discuta în vederea 
găsirii unor soluţii constructive de rezolvare a situaţiei. În cazuri extreme, în care nu se găsesc 
soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, şcoala îşi rezervă dreptul de a nu mai înscrie 
copilul respectiv în anul şcolar următor. 
 
In situația in care întârzierea copiilor la sosire si plecare este o constanta care nu se poate 
rezolva prin bunăvoința părinților, școala își rezerva dreptul de a lua masuri suplimentare din 
punct de vedere organizatoric si financiar. 
 
După ce copiii sunt aduși la poarta si sunt împreuna cu părinții lor, nu vor mai reintra in curtea 
școlii sau în școală. In cazul in care au uitat un obiect, il pot ruga pe prof sau asistentul 
Montessori care i-a adus pe copii la poarta sa aduca obiectul, sau il vor gasi in ziua urmatoare 
cand vin la școală,  iar in cazul in care au nevoie la toaleta, vor folosi toaleta de la Pluriva.  
 
Din respect fata de firma Pluriva, si pentru siguranta copiilor dumneavoastra, va rugam sa nu 
stationati pentru discutii cu alti parinti in fata portii gradinitei dupa ce copiii au terminat 
programul de la școală.  
  
 
 
 
Beneficiile punctualității în clasa noastră / 
Consecinţele lipsei de punctualitate asupra activităţii din clasă) 
 

Întârzierile împiedică participarea copilului la discuțiile și deciziile care au loc la întâlnirea de grup de 
la ora 8.15. Nu este întotdeauna posibil, în condițiile discuțiilor de grup, să reluăm pentru copiii care 
ajung mai târziu ce probleme se discută, ce anume se votează. Faptul că nu este la curent cu discuția și 
nu participă la luarea deciziilor de grup conduce la disconfortul și frustrarea copilului întârziat. Scopul 
școlii noastre este acela de a promova auto-construcția copiilor, a facilita implicarea și, în final, 
conducerea propriei lor dezvoltări, propriului proces de învățare, în cadrul grupul larg al clasei lor. De 
aceea ne dorim ca mediul în care copiii învață să reflecte cât mai mult dorințele și opiniile lor cu privire 
la felul în care ar trebui să se desfășoare învățarea. Din acest motiv, prezența lor în grup și exprimarea 
opiniei lor în cadrul discuțiilor de grup este foarte importantă. 

 

Venirea copiilor la timp la școală are o serie de beneficii printre care:  



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

123 

 

 Punctualitatea și valorizarea acesteia este modelată de către părinte, prin exemplu personal. 

 Profesorul are posibilitatea de a ura bun venit în clasă fiecărui copil în parte, de a 
sesiza starea de spirit cu care copilul își începe ziua și de a contribui, pe parcursul zilei, 
la fructificarea stărilor de bine și respectiv, la ameliorarea stărilor mai puțin agreabile. 

 Copiii au posibilitatea de a servi micul dejun împreună cu prietenii lor. Micul dejun poate 
hrăni nu doar corpul copilului, ci și relațiile pe care acesta le are cu ceilalți copii. Este un 
moment în care copiii își pot împărtăși, pe scurt, lucrurile importante, simpatice și/sau dificile 
pe care le-au trăit de la ultima întâlnire, urmând ca, pe parcursul zilei, să se poată relua discuția 
începută la masă; 

 Oferă copiilor care servesc micul dejun acasă șansa de a se orienta în mediu, de a crea 
împreună echipe de lucru, de a discuta cu alți colegi proiectele de care sunt preocupați, 
sau, pur și simplu, de a începe ziua printr-o conversație plăcută cu unul sau mai mulți 
prieteni. 

 
 Oferă copiilor posibilitatea de a experimenta și dezvolta responsabilitatea lor 

personală față de grupul social din care fac parte, de a participa la decizii de grup și, 
ulterior, de a găsi modalități de a avea grijă de punerea în practică a acestora. 
 

 Oferă copiilor posibilitatea de a experimenta ascultarea activă, în condițiile unor 
discuții de interes personal și de grup. 
 

 Crește probabilitatea copiilor de a se asocia cu colegi cu care împart aceleași pasiuni și 
interese; colegi pe care sunt mai multe șanse să-i găsească disponibili să lucreze 
împreună cu ei la începutul zilei decât după ce activitatea de grup a început. 

 
Intrarea unui copil (care dorește să ia micul dejun) după ora 8:00 va duce la micșorarea 
timpului alocat micului dejun și lungirea timpului de așteptare de către ceilalți copii a celor 
care nu au terminat de mâncat la ora programată pentru întâlnirea de grup. 
De asemenea, în cazul în care un copil întârzie mai mult de un sfert de ora, vor fi necesare 
aranjamente speciale, în plus de cele de care beneficiază colegii lui, pentru a preveni începerea 
unei zile de școală fără a fi la curent cu deciziile care privesc întregul grup, deci și pe ei 
personal. Printre acestea se numără și situațiile în care copiii întârziați vor primi prezentări 
individuale, datorită lipsei lor la începutul unei prezentări de grup care le fusese și lor 
destinată. Prezentările individuale nu sunt nici dorite de copiii de această vârstă, nici potrivite 
stilului de lucru într-o clasă Montessori. 

 
Atunci când un copil întârzie în mod sistematic, mai ales atunci când întârzierile lui sunt foarte 
mari, își va găsi colegii lucrând deja în grupuri și, posibil, se va găsi lăsat pe dinafară dintr-un 
grup/proiect la care ar fi dorit să fie/ia parte. Pentru unii copii acest lucru ar putea constitui o 
piedică în a-și face prieteni.  
 
Întârzierile afectează lucrul altor copii, constituindu-se în distrageri. Se întâmplă uneori, mai 
ales când copiii sunt noi în clasă, ca un copil, un grup și/sau un proiect sau o activitate în grup 
să fie abandonată de un copil atunci când prietenul lui intră, cu întârziere, în clasă. Acesta este 
doar un exemplu. Dar, în general, grupului, în ansamblu, îi ia ceva timp să se regleze din punct 
de vedere energetic, să se ”așeze”. Este un ritm și o implicare pe care le capată treptat și la care 
îți ia mai mult timp să ajungi pe cont propriu , atunci când intri într-un grup care și-a creat deja 
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propriul ritm.   
 
Lipsa întreruperilor externe a lucrului copiilor este unul din marile valori în Montessori, 
deoarece crează condițiile unei concentrări de durată, unei angajări serioase și pasionate în 
muncă și abordării unor proiecte impresionante. 

  

Punctualitatea la Şcoala „Casa Montessori” 
Grupa de vârstă 2-6 ani ( gradinita) 

 
Sosirea copiilor preşcolari la Şcoala “Casa Montessori” are loc între orele 08.00-09.00. Ora 

maximă de intrare în sala de grupa este 09.00.  Această oră de sosire are la bază faptul că în pedagogia 
Montessori, pentru desfășurarea optimă a procesului educațional  este esențială o  perioadă de timp de 
trei ore neîntrerupte alocată activității independente, pentru grupa de 3-6 ani și de două ore pentru 
grupa de 2-3 ani. Pentru a putea beneficia de această perioadă de timp este important pentru copilul 
dumneavoastră să ajungă la școală înainte de ora 08.30. După această oră, copiii, educatoarele și 
asistentele sunt implicați activ în procesul educațional și o întrerupere pentru întâmpinarea unui copil 
reprezintă o perturbare pentru toți cei prezenți.  

Când copiii ajung în sala de grupă după începerea activităţii, li se perturbă simţul ordinii: 
percepţia lor despre ceea ce este bine şi ceea ce se aşteaptă de la ei, despre cum ar trebui să decurgă 
lucrurile. În cazul copiilor de la şcoală, apare un sentiment de stânjeneală şi de dezorientare. În ambele 
cazuri, atunci când întârzie, îşi încep ziua “cu stângul”. Sosirea târzie întrerupe de asemenea şi 
dinamica grupului, lucrul altor copii şi activitatea cadrelor didactice. 

În cazul în care întârziaţi când veniţi să vă luaţi copilul de la grădiniță, copilul trăieşte un 
sentiment de abandon, iar copilul de şcoală are un sentiment de stânjeneală, dar şi de lipsă a 
importanţei şi valorii pentru părinţii săi. Cadrele didactice stau în aceste cazuri peste program, 
respectiv în timpul lor liber. 

Din respect pentru propriul dumneavoastră copil, al colegilor săi şi al muncii cadrelor 
didactice, vă rugăm să vă aduceţi şi să vă luaţi copilul de la grădiniță la timp. 
 
Din punct de vedere practic, accesul în şcoală are loc în felul următor:  
 
- la ora 08.00 se descuie uşa de acces în şcoală 
- între orele 08.00-08.45 sunaţi  doar la interfonul grupei la care este înscris copilul dumneavoastră 
și așteptați să vi se răspundă. Acest lucru este valabil și în cazul în care sunt mai mulți copii de la 
grupe/clase diferite care intră pe poartă în același timp sau în cazul în care găsiți poarta descuiată, 
pentru ca să fiți siguri că a fost anunțată asistenta de la grupa/clasa respectivă pentru a-i iesi copilului 
în întampinare. În cazul în care nu vi se răspunde, sunați doar la secretariat. Este important să nu sunați 
la butoanele de la interfon corespunzătoare altor grupe/clase.  
 
Este important sa stimulați autonomia copilului dumneavoastră și să-l încurajați să își schimbe singur 
hainele și încălțările și să petreceți un timp cât mai scurt în vestiar. În cazul în care aveți nevoie de un 
timp mai lung pentru despărțire dimineața, vă încurajăm să îl petreceți înainte de intrarea în vestiar. 
 

- Micul dejun se servește între orele 08.00-08.45. În cazurile în care copilul ajunge în sala de grupă după 
ora 08.45, părintele își asumă servirea micului dejun înainte de a aduce copilul la grădiniță.  

- Pentru siguranța copiilor dumneavoastră vă rugăm ca de fiecare dată când intrați sau ieșiți pe poarta de 
acces să verificați dacă aceasta s-a încuiat și să puneți siguranța metalică din partea de sus a porții.  

- Având în vedere că în timpul programului de grădiniță accesul copiilor în vestiar după orele 08.45 este 
liber, nefiind întotdeauna supravegheat,  pentru siguranța acestora la ora 08.45 ușile vestiarelor  se 
încuie. Părinții care ajung cu copiii la grădiniţă după ora 08.45 vor suna doar la interfonul de la 
secretariat și vor veni la secretariat pentru ca d-na secretară să descuie ușa de la vestiar.   
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Plecarea copiilor de la şcoală se va realiza în felul următor:  
 
- în funcție de ora de plecare a copilului dumneavoastră, la orele 12.00,13.00 și 16.00, profesorul sau 
asistentul Montessori de la grupa copilului dumneavoastră va aduce copiii la poarta de acces. 
- la sfârşitul programului de dupa-amiaza, coordonatorul programului va aduce copiii la poarta de 
acces la ora 18.00.  
 
Programul de după-amiază se desfăşoară între orele 16.00-18.00, după cum urmează: 
- 16.00-17.00 Atelierul de limba Engleză 
- 17.00-18.00 Atelierul de Arts&Crafts 
 
În cazul în care aţi optat pentru programul de după-amiază, este important ca el să parcurgă întreg 
ciclul al activităţii respective, ceea ce presupune posibilitatea de a-l lua de la grădiniță la ora 17.00, 
când se sfârşeşte atelierul de engleză sau la ora 18.00, când se sfârşeşte atelierul de artă. Când optaţi 
pentru programul de după-amiază, se presupune că optaţi pentru ambele ateliere, respectiv până la 
orele 18.00. În cazul în care doriţi să optaţi doar pentru primul atelier, respectiv până la orele 17.00, vă 
rugăm să anunţaţi acest aspect la secretariat. În acest caz, asistenta de după-amiază va aduce copilul la 
poartă la orele 17.00. 
 
În cazul în care nu pot ajunge să ia copiii la timp, părinţii vor anunța prin apel telefonic  secretariatul 
şcolii sau direct la numarul de telefon de la Grupa Verde. 
 
În cazul în care atunci când un copil este adus la poarta de acces la ora 16.00 sau 17.00 și nu este nici 
un adult care să-l preia, el se va întoarce înapoi în şcoală unde va participa la programul de 
după-amiază, caz în care părinții vor aștepta la poartă terminarea programului de după-amiază. 
 
Considerăm că mai mult de 3 întârzieri într-un semestru devin o problemă. În aceste cazuri profesorul 
Montessori, respectiv coordonatorul programului de după-amiază va lua legătura cu părinţii copilului 
pentru a clarifica situaţia. În cazul în care situaţia nu se îmbunătăţeşte, aceştia vor informa directorul 
şcolii. Directorul va contacta părinţii pentru a discuta în vederea găsirii unor soluţii constructive de 
rezolvare a situaţiei. În cazuri extreme, în care nu se găsesc soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, 
şcoala îşi rezervă dreptul de a nu mai înscrie copilul respectiv în anul şcolar următor. 
 
În situația în care întârzierea copiilor la sosire și plecare este o constantă care nu se poate rezolva prin 
bunăvoința părinților, școala își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare din punct de vedere 
organizatoric și financiar. 
 
Dupa ce copiii sunt aduși la poartă și sunt împreună cu părinții lor, copiii nu vor mai reintra în curtea 
grădiniței sau în grădiniță. În cazul în care au uitat un obiect, îl pot ruga pe profesorul sau asistentul 
Montessori care i-a adus pe copii la poartă să aducă obiectul sau îl vor găsi în ziua următoare când vin 
la grădiniță. In cazul în care au nevoie la toaletă, vor folosi toaleta de la Pluriva (parter).  
 
Din respect față de firma Pluriva și pentru siguranța copiilor dumneavoastră, vă rugăm să nu staționați 
pentru discuții cu alți părinți în fața porții grădiniței după ce copiii au terminat programul de la 
grădiniță.  
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Sănătatea copiilor la Școala Primară “Casa Montessori” – general 
 

Reguli generale 
Medicul școlii îi consultă săptămânal pe toți copiii din grădiniță și ocazional pe copiii din 
școală (de regula, în fiecare zi de luni). În cazul în care la consult medicul observă prezența 
unor simptome și consideră că starea de sănătate a copilului dumneavoastră nu îi permite să 
intre în colectivitate, că are nevoie de tratament la domiciliu, pentru binele său sau pentru a nu 
transmite afecțiunea colectivului, copilul va pleca acasă cu părintele/adultul însoțitor. 
Medicul școlii îi va comunica părintelui:  

- motivul/diagnosticul,  
- eventual prescrie un anumit tratament sau îndrumă către un medic de 

specialitate,  
- perioada de timp de repaus la domiciliu (minima, cu aproximație) 
- dacă este cazul, documentele pe care le are de adus la reîntoarcerea în 

colectivitate.  
 

În cazul în care personalul școlii (grădiniței) observă că un copil prezintă cel puțin unul dintre 
simptomele de mai jos, părinții lui se obligă să vină la școală/ grădiniță într-un interval de cel 
mult o oră să îl ia pe copil acasă. Până la sosirea părintelui, copil va sta in cabinetul medical 
sub îngrijirea asistentului Montessori de la clasa/grupa copilului, sau a altui adult din școală 
(grădiniță) 
 
În toate cazurile în care un copil lipsește din motive medicale având simptomele care nu îi 
permit intrarea în colectivitate (descrise la sfârșitul acestui document), copilul va reveni în 
colectivitate după dispariția simptomelor, cu avizul de intrare în colectivitate de la medicul de 
familie sau pediatru, cu excepția cazului în care copilul revine în colectivitate în ziua în care 
medicul gradiniței/școlii are consultații la grădinița/școala și primește avizul de la acesta. 
 
Părinții vor anunța la secretariat prin email sau mesaj telefonic în ziua în care copilul lipsește 
din motive medicale (si vor preciza si diagnosticul) și cu cel putin o zi înainte de a reveni în 
colectivitate. 
 
Părinții se obligă să anunțe secretariatul școlii în situația în care copilul lor este diagnosticat cu 
o boală contagioasă sau cu paraziți interni sau externi, de îndată ce vor afla diagnosticul, prin 
prezentarea dovezii medicale, fie depunând personal o fotocopie, fie scanată/fotografiată și 
trimisă prin mail. 
 
Părinții se obligă să facă orice analiză solicitată de medicul școlii, individual sau unui grup de 
copii și să trimită rezultatul la secretariatul școlii în ziua primirii lui.  
 
Pentru a fi apt de a intra în colectivitate, rezultatele de la fiecare dintre analizele solicitate de 
școală trebuie să fie negative pentru orice germene patogen și respectiv paraziți intestinali, iar 
la examenul clinic să nu prezinte simptome de scabie sau păduchi. 

Tratamente medicale 
Considerăm că în perioada în care un copil are o boală acută pentru care necesită tratament, 
este spre binele său și al colegilor săi să stea acasă pe perioada tratamentului. Personalul școlii 
(grădiniței) nu administrează copiilor nici un fel de medicament adus de părinți la 
școală/grădiniță.  
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La școală (grădiniță) se pot administra doar medicamente pentru situații de urgență, din stocul 
de medicamente al cabinetului medical, până la sosirea părintelui la școală/grădiniță pentru a-l 
lua acasă. 
 
Este posibil ca tratamentul pentru urgențe medicale să includă și tratament homeopat din trusa 
de urgență. Părinții care nu sunt de acord ca în aceste situații să îi fie administrate copilului său 
tratament homeopat se obligă să depună la secretariatul școlii o solicitare în acest sens. 

Simptome/semne care nu permit intrarea copilului în colectivitate 
 
 Febra (T axilară >37,5C T rectală >37,8C)  sau puseu febril în ultimele 24h. 

Obs: poate reintra în colectivitate în condițiile în care este afebril  de 48 ORE de la 
terminarea oricărui tratament. 
 

 Rinoree:- abundența seromucoasă (transparentă), 
  - mucopurulentă galbenă sau verzuie 
Obs: În cazul în care rinoreea este sero-mucoasă (transparentă) în cantitate redusă, fără 
febră, fără modificarea stării generale, copilul poate intra în colectivitate 
 

 Modificarea stării generale, cu apatie, somnolență, ce nu permite copilului 
desfășurarea în mod confortabil a activităților atât în interior cât și afară, în curte. 
 

 Tuse frecventă 
Obs: copilul poate intra în colectivitate în cazul în care tusea este rară de 2-3 ori/zi și 
starea generală este bună  
 

 Durerea în gât  puternică, poate semnifica o faringită streptococică și trebuie recoltat - 
exudat nazofaringian (opțional testul rapid pt. Streptococ betahemolitic), revenind în 
colectivitate cu rezultatul negativ al analizelor  
Obs: Copilul poate rămâne în colectivitate în condițiile în care acuză o ușoară durere în 
gât, dar cu apetit păstrat, fără alte simptome 
 

 Amigdale inflamate, cu puroi 
Obs: Copilul revine în colectivitate cu rezutatul negativ de la exudatul nazofaringian 
 

 Varsaturile- mai mult de 1 vărsătură în ultimele 24 de ore. 
Obs: în cazul în care vărsăturile se repetă în următoarele zile, se recomandă consult 
medical de specialitate chiar dacă este vorba despre 1 vărsătură/zi. 
 

 Scaune diareice 
Obs: Revine în colectivitate la cel puțin 24 ore după normalizarea scaunelor, cu 
rezultatul negativ de la  coprocultură. Poate merge la școală/grădiniță dacă are doar 
1-2 scaune/zi de consistență moale, fără elemente patologice în materiile fecale 
(mucus, sânge), fără miros pătrunzător /modificat și nu acuză dureri de burtă, 
vărsături, febră, are stare generală bună. 
 

 Durere abdominală  
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 Conjunctivita – înroșirea globilor oculari, secreție oculară 
 

 Otalgia=Durerea de urechi  
 

 Cefalee sau alte dureri care îl limitează pe copil/elev să se implice în activități 
 

 Erupții cutanate   
 

 Pediculoza 
Obs:Revine în colectivitate după tratament corespunzător, cu dispariția paduchilor și a 
lindinelor (ouale de păduchi). a leziunilor de grataj  
 

 Scabie 
Obs: copilul revine în colectivitate după dispariția simptomelor: prurit=mâncarime a 
pielii și a erupției de pe tegumente. inclusiv a leziunilor de grataj produse prin 
scărpinat. 
 
 

 Orice alt simptom care indică o boală contagioasă sau care limitează desfășurarea 
normală a activității copiilor/elevilor 

 
 

Ținuta la Școala „Casa Montessori” 
Grupa de vârstă 6-12 ani 

 
 La Şcoala „Casa Montessori”, la toate nivelurile de vârstă, ţinuta copiilor le va asigura 
confortul, liberatea de mişcare, autonomia, activitatea fizică şi lucrul în grădină. 

Copiii din acest interval de vârstă sunt extrem de activi în timpul jocului liber. Din 
acest motiv sunt recomandate încălţări de exterior şi o ţinută care să le permită participarea 
corespunzătoare la toate activităţile din curte sau de pe terenul de sport. Recomandăm 
încalțămintea sportivă ca parte a ținutei de fiecare zi.  

În zilele în care copii au oră de educație fizică, elevii vor veni dimineața îmbrăcați în 
ținută sportivă și nu se vor schimba decât după ora de sport. Din acest motiv vă rugăm să 
înlocuiți în permanență hainele aduse acasă pentru a fi spălate, astfel încât la școală copiii să 
aibă în permanență un set complet de haine curate. 
  În zilele de iarna, când copii vor veni la școală cu cizme/ghete, vă rugăm să va 
asigurați că există, o pereche de încălțări de sport pentru sala de sport care va rămâne în 
permanență la școală, în sertarul personal al fiecăruia din vestiar (în pungă)  
 
 
Încălţămintea 
 
 Toată încălţămintea pe care o va purta copilul la şcoală (de interior sau de exterior) 
trebuie să o poată încălţa şi descălţa singur, şi de aceea este necesar să fie suficient de lejeră, şi 
să aibă sisteme de închidere pe care copilul să le manipuleze cu uşurinţă. 
 Nu este acceptată încălţămintea cu toc. 
 Fiecare copil va avea la şcoală o pereche de cizme de cauciuc pe care le va folosi la 
activitățile din gradină și încălțări de sport pentru a le putea folosi pe terenul de sport. 
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 In interiorul încălțărilor copiilor vor fi insemnate initialele numelui acestora.  
 
 
Îmbrăcămintea 
 Copiii vor fi îmbrăcați cu haine pe care le pot dezbrăca și îmbrăca singuri. Ne așteptăm 
ca ei sa se îmbrace /dezbrace singuri la școală și acasă.                
 Copiii sunt încurajaţi să aibă mai degrabă  o ţinută confortabilă, de lucru, decât elegantă. 
Hainele vor fi simple, de preferat din texturi naturale fara sa fie ostentative, extravagante, sau 
ținute de ocazie (fara dantele, paiete, materiale lucioase,  sclipicioase, etc)  
 Ne aşteptăm ca îmbrăcămintea lor să fie discretă, curată, ordonată, fără găuri. Îi 
încurajăm de asemenea pe copii să nu poarte haine cu logo-uri, branduri, reclame sau imagini 
ale firmelor comerciale, personaje de filme, desene animate, monștri, etc  
 Având în vedere ca în multe cazuri copiii stau așezați pe jos, în cazul în care fetele poartă 
fustă,  vor purta în același timp dedesubtul acesteia o pereche de colanți.  
Lungimea minima acceptabila a fustelor, rochiilor, colanților sau pantalonilor este până la 
genunchi. 
 In cazul în care poartă pantaloni colanți mulați pe picior, vor purta în mod obligatoriu și 
o fustă sau o rochie, fiind considerați asemenea dresurilor. 
 Copiii  vor avea permanent la şcoală, în sertarul personal, un schimb complet de haine 
curate de sezon, preferabil sport, cu inițialele copilului dumneavoastră imprimate sau cusute 
pe fiecare obiect de îmbracăminte în parte. 
 Pentru a putea ieși afară copiii vor avea la ei haine și încălțări adecvate vremii. 
 Copiii care au părul lung îl vor purta strâns sau vor purta bentiţă, în cazul în care le 
acoperă faţa când stau aplecaţi. Clamele de păr folosite vor fi simple, și de dimensiuni mici. 
Nu se acceptă podoabele de păr, care distrag atenția. Nu se acceptă părul vopsit, tunsori sau 
coafuri extravagante, avangardiste. 
 Este interzis copiilor să aibă unghiile vopsite sau să folosească farduri sau ruj. Copiii vor 
avea unghiile curate și tăiate. 
 Nu se acceptă  bijuterii,  cu excepţia cerceilor mici, care vor fi adecvaţi vârstei. Nu se 
accepta cercei lungi. 
 Nu se acceptă folosirea parfumurilor (nici la şcoală, nici înainte de venirea la şcoală). 

 
 
 

Obiectele aduse la școală 
Copiii nu vor aduce la școală jucării, jocuri carduri, albume, telefoane mobile sau alte 

device-uri electronice, dulciuri sau alimente sau orice alt obiect personal care ar putea duce la 
distragerea copiilor de la munca în clasă. Copiii sunt liberi să iasă din clasă și să-și ia lucruri 
din vestiar și existența acestor obiecte în vestiar ar putea încuraja copiii să petreacă timp acolo, 
eventual împreună cu un prieten sau mai mulți,  jucându-se cu obiectele aduse de acasă, în loc 
să se implice în activitățile școlare. 

În cazul în care dumneavoastră sau copilul dumneavoastră dorește să aducă la școală 
un obiect sau un aliment pe care vrea să îl împartă cu colegii săi, veți lua legătura cu profesorul 
Montessori de la clasa copilului cu cel puțin o zi înainte pentru a stabili dacă și în ce condiții îl 
puteți aduce. 

Ne dorim să oferim un mediu de care copiii să învețe să aibă grijă împreună și în care 
să învețe să împartă resursele existente. Aducerea diferitelor obiecte de acasă, chiar și în cazul 
în care sunt folosite doar în timpul pauzei, schimbă caracteristicile mediului din școală 
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într-unul în care accentul se mută, chiar dacă fără intenție, de a pe verbele ”a fi”, ”a fi 
împreună”, ”a împărți”, a ”include” pe ”a avea”, ”a demonstra”, ”a refuza”, ”a exclude”. 

Pentru cazul în care, copiii doresc să aibă la ei, la ieșirea din școală, dulciuri sau orice 
obiect, îi rugăm pe părinți să nu le lase în gențile sau buzunarele copiilor, ci să le aducă 
personal atunci când și iau copiii de la școală. 
 

 
Obiecte luate de la școală 
 

În cazul în care copilul vine acasă cu un obiect de la școală sau cu un obiect care nu îi 
aparține, indiferent cat de mare sau mică estimați a fi valoarea acestuia, vă rugăm ca fie 
dumneavoastră, fie copilul însuși să îl înmâneze a doua zi asistentului Montessori de la clasă. 

Dacă copilul aduce acasă un material lucrat în clasă, vă rugăm să îl încurajați să îl 
aducă înapoi în clasă. Este foarte important ca, în timpul întâlnirilor individuale ale 
profesorului cu copilul dumneavoastră, copilul să poată prezenta și analiza, împreună cu 
profesorul, toată munca pe care a desfășurat-o în perioada respectivă. Arta și lucrul manual fac 
parte din această muncă.  

Excepție fac ghemurile, andrelele și croșetele personale, carțile personale sau 
împrumutate de la bibliotecă pentru uz personal. Acestea pot fi duse și aduse de acasă ori de 
câte ori copilul dumneavoastră dorește acest lucru. 

Vă asigurăm că tot ce a lucrat copilului dumneavoastră - dacă există în formă fizică și 
copilul dumneavoastră decide să păstreze - va fi adus acasă la final de semestru.  

O mare parte din munca lui cu materialele nu va putea și nu este necesar a fi 
înregistrată pe hârtie (este lucrată doar cu materialele din clasă). În consecință, munca 
copilului dumneavoastră nu poate fi evaluată după cantitatea de hârtie scrisă, ci mai curând 
după entuziasmul pe care reușește să-l dobândească din ea. Asta este ceea ce ne propunem și 
pe aceasta ne bazăm, pe faptul că entuziasmul conduce la o muncă susținută și la crearea de 
competențe. 
 
 
Rechizite personale/rechizitele grupului 
 

Casa Montessori furnizează copiilor rechizitele necesare activităților desfășurate în 
școală, deci nu este nici necesară, nici încurajată aducerea unor articole de acest gen de acasă.  

Excepție de la acesta regulă o face stiloul personal, cartea/cărțile din care copilul 
citește în prezent și ghemul de lână cu andrele și croșetă (aduse de acasă). Acestea pot fi ținute 
în sertarul personal din clasă. De asemenea, copiii pot sa isi aduca un caiet cartonat 
dictando/agenda de acasa pentru jurnalul personal (fara personaje din desene animate, 
personaje din jocuri, pe coperta). 
Acesta va putea fi adus de copil la scoala numai dupa o discutie anterioara cu profesorul 
Montessori care va confirma oportunitatea aducerii lui si va fi folosit si pastrat in sertar numai 
dupa ce profesorul va confirma ca jurnalul respectiv este potrivit pentru a fi folosit in scoala 

Descurajăm folosirea stiloului de către copiii care nu au un scris format, de către cei 
care tind să fie prea critici cu ei atunci când ”fac greșeli” (de scriere, calcul, etc) ca și de către 
aceia care nu pot încă folosi stiloul fără să păteze mobilierul sau pe ei înșiși cu cerneală.  
Stiloul va fi ținut în sertar sau atașat de jurnalul de lucru iar nu în penar. Deplasarea copilului 
de la o masă la alta, de la un grup la altul, după cum îl poartă interesele personale pe parcursul 
zilei este facilitată de folosirea obiectelor din clasă și îngreunată de o cantitate mare de obiecte 



 

Şcoala Primară “Casa Montessori” 
Bd. Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6, Bucureşti 

Tel: 0372 149 151, Fax: 0372 870 413 
Email: contact@casamontessori.ro 

www.casamontessori.ro 
 
 
 

131 

 

personale care ar trebui mutate odată cu el. 
 
 
Zilele de nastere 
 

Ziua de naștere a copilului dumneavoastră va fi sărbătorită în clasă. Copiii sărbatoriți 
vor putea face o prăjitură pentru colegii lor, împreună cu doi prieteni la alegerea lor.  
Vom organiza un moment special în care copilul dumneavoastră va fi purtat de colegii lui, 
simbolic, prin fiecare din lunile de viața și anii pe care i-a parcurs. La sfârșit copiii îi vor canta 
”La multi ani!” și-l vor felicita. 
Vă rugăm să ne anunțați din timp în cazul în care există un desert anume pe care copilul 
dumneavoastră ar dori să-l gătească. Este posibil să fie necesar ca, în acest caz, să vă rugăm să 
furnizați ingredientele. Este important ca rețeta să fie simplă iar instrucțiunile suficient de 
clare pentru a fi urmate de copii. Desertul nu va conține bomboane, coloranți artificiali, 
conservanți.  

Atunci când copilul dumneavoastră dorește să invite anumiți copii din clasa lui, 
invitațiile vor fi distribuite în afara școlii. Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a evita 
rănirea sentimentelor copiilor care nu vor fi invitați. Sugerăm să trimiteți invitațiile prin email 
sau telefon, sau, dacă există invitații scrise pe care doriți să le distribuiți copiilor, vă rugăm să 
luați legătura cu părinții copiilor invitați și să îi rugați ca, în ziua respectivă, să vă aștepte la 
poartă pentru a le oferi, dumneavoastră sau copilul dumneavoastră, discret, invitația.  

Crearea unui climat de incluziune și bunăvoință față de toți ceilalți copii din clasa este 
unul din valorile Montessori pe care ne dorim să le formăm și sperăm că ne veți sprijiniți în 
acest demers. Vă stăm la dispoziție pentru a căuta, împreună, cele mai bune soluții atunci când 
simțiți că este dificil să sprijiniți acceptarea unui copil din clasă de către copilul 
dumneavoastră.   

 
Ținuta la Școala Primară „Casa Montessori” 

Nivel preșcolar (grădiniță) 
 

1. Îmbrăcăminteași încălțămintea copiilor va fi astfel aleasă încât să le permită libertatea de 
mişcare 

2. Copiii vor fi îmbrăcați cu haineși încălțări care să le permită dezvoltarea autonomiei, respectiv 
cu haine pe care le pot dezbrăca și îmbrăca singuri. Este dificil penntru copii sa se descurce cu: 
haine strâmte, salopete, bretele, nasturi mici, etc. Se descurcă mai ușor cu pantalonii cu elastic 
(care sa fie moale) decât cu fermoar sau cu curea.  Noi putem ajuta copiii să se îmbrace 
/dezbrace, dar ei sunt foarte bucuroși când pot spune”M-am descurcat singur!” . Acest lucru îi 
ajută să îşi crească încrederea în sine. Este important să îi ajutăm doar atunci când au nevoie 
(cu aspectele pe care nu le pot face singuri).  

3. Copiii vor purta încălțări de interior și exterior 
 care au sisteme de închidere pe care le pot folosi singuri. (Vor purta încălțări cu șireturi, 

catarame, etc doar atunci când au învățat să le încheie și descheie singuri). Până atunci se 
recomandă încălțările cu „arici”.  

 De asemenea vor fi lejere pe picior, ușor de încălțat și descălțat. Încălțările de interior vor 
fi impermeabile în partea din față a piciorului (ei lucrează cu apă și se pot uda). 

 Încălțările de exterior vor fi adecvate vremii.  
 Pentru copii sub 4 ani recomandăm încălțămintea fără șireturi. 
 la gradiniță vor avea în permanență  o pereche de cizme de cauciuc pentru activitatea în 

grădină  
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4. Când este timp ploios sau cu vânt copilul va avea o haină de exterior impermeabilă. Pe tot 
timpul verii va avea o pălărie de soare/șapcă 

5. Toate hainele și încălțările cu care vine copilul la gradiniță vor fi însemnate pe interior cu 
numele său. Această cerință este valabilă și pentru paltoane, pulovere, mănusi, cizme, etc 

6. Toți copiii de gradiniță vor avea permanent două schimburi complet de haine curate la 
gradiniță. Pentru cei care rămân după-amiaza este nevoie de trei schimburi. Pentru cei care se 
udă mai des este nevoie să aibă suficiente schimburi din anumite haine (chiloței, dresuri, 
ciorapi, pantaloni, maieuri, bluze, etc). 

7. Gradiniță dispune de un număr limitat de haine de rezervă pe care le poate folosi pentru copilul 
dumneavoastră în cazul în care s-a murdărit sau s-a udat, însa uneori copiiilor le este greu să 
accepte să îmbrace haine care nu sunt ale lor. În cazul în care copilul ajunge acasă cu haine 
care nu sunt ale lui, vă rugăm să le spălați și să le returnați cât mai repede posibil. 

8. Copiii care au părul lung îl vor purta strâns în codițe sau vor purta bentiță, astfel încât să nu le 
acopere fața. 

9. Hainele vor fi simple, fără să fie ostentative, extravagante (sclipitoare, lucioase, paiete, 
dantele, fuste de balet, etc) sau cu imprimeuri nepotrivite vârstei copiilor sau filozofiei 
Montessori (reprezentând personaje din desene animate sau filme- Barbie, Hello Kitty, 
Hannah Montana, Spiderman, dinozauri, schelete, monștri etc.). 

10. Dacă hainele nu sunt adecvate vremii, copiii nu pot ieși afară. 
11. Copiii vor avea unghiile curate și tăiate. Nu se primesc copii cu unghiile vopsite sau dați cu 

farduri sau ruj. 
12.  Nu se acceptă bijuterii cu excepția cerceilor, care vor fi adecvați vârstei. 
13.  Nu se acceptă folosirea parfumurilor (nici la grădiniță, nici înainte de a veni la gradiniță) 
14. În vestiarul fiecărei grupe se găsește un coș (cutie) cu obiecte piredute în care se găsesc hainele 

și obiectele al cărui proprietar nu a fost identificat. Este recomandat ca părinții să verifice 
regulat coșul cu obiecte pierdute, mai ales în cazul in care constată că lipsesc haine ale 
copilului lor. În ultima zi a fiecărei luni obiectele din coșul de obiecte pierdute sunt transferate 
intr-o cutie mai mare dintr-un depozit, urmând să fie donate cu diferite prilejuri copiilor care 
au nevoie. Părinții iși asumă că nu vor revendica aceste obiecte după ce au fost donate. 

 
 

Obiectele aduse la grădiniță 
 
Copiii care dorm la grădiniță pot aduce la grădiniță o jucărie moale de pluș pentru a o folosi atunci 
când se culcă, în cazul în care au nevoie. Aceasta va fi înmânată profesorului sau asistentului 
Montessori de la grupa copilului personal de către părintele copilului la sosirea la grădiniță pentru a fi 
pusă în cutia pentru jucării pentru somn.  
 
În cazul în care un copil are în sertarul pentru hainele de schimb un obiect de interes, de multe ori îi 
este greu să se concentreze la activitățile din clasă și uneori încearcă să îi atragă și pe alți copii în 
vestiar pentru a le arăta obiectul respectiv, a se juca împreună sau a manca dulciuri. 
 
Din aceste motive este important ca atunci când copiii vin la grădiniță să vă asigurați că nu au la ei: 

 Jucării  
 Cărți  
 Genți  
 Dulciuri sau alte alimente 
 Medicamente 
 Orice alt obiect personal 
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În cazul în care dumneavoastră sau copilul dumneavoastră dorește să aducă la grădiniță un obiect sau 
un aliment pe care vrea să îl împartă cu colegii săi, veți lua legătura cu profesorul Montessori de la 
grupa copilului cu cel puțin o zi înainte pentru a stabili dacă și în ce condiții îl puteți aduce. 
 
Acest aspect este valabil și în cazul în care doriți să îi serviți pe copiii de la grădiniță cu prilejul zilei de 
naștere a copilului dumneavoastră. Sunt permise alimente ca: fructele proaspete sau confiate, nuci, 
semințe, etc. 
 
De asemenea, vă rugăm ca în cazul în care descoperiți la copilul dumneavoastră un obiect străin pe 
care l-ar putea avea de la gradiniță, vă rugăm să îl contactați pe profesorul Montessori de la grupa 
copilului pentru a clarifica situația și a restitui obiectul, dacă este cazul. Uneori obiectele relativ fără 
semnificație ca o margică sau o piesă mică de lemn pot descompleta un material didactic, așa că vă 
rugăm să returnați orice obiect străin. 
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Anexa nr. 11 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI 
PROFESORAL 

 
 Art. 1 Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu art. 57-59 din OMEN 5079/2016, 
cu art. 98 din Legea 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare si cu Regulamentul de organizare 
si functionare al Scolii Primare ”Casa Montessori” București. 
 Art. 2 Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare si functionare a 
Scolii Scolii Primare ”Casa Montessori”, constituindu-se ca anexa a acestuia. 
 Art. 3 Consiliul profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice din scoala, 
indiferent de statutul acestora: titular, suplinitor calificat sau necalificat, detasat, plata cu ora. 
 Art. 4 Presedintele Consiliului profesoral este directorul unitatii de invatamant. 
 Art. 5 Consiliul profesoral se intalneste lunar, in baza unei tematici propuse de director si 
aprobate de consiliu (sedinta ordinara) sau la propunerea directorului sau la solicitarea a minim o 
treime dintre cadrele didactice (sedinta extraordinara). 
 Art. 6 (1) Cadrele didactice au dreptul sa participle la toate sedintele Consiliilor profesorale 
din unitatile unde isi desfasoara activitatea, obligatia principal fiind de a participa la sedintele 
Consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde, la inceputul anului scolar, declara ca are norma 
de baza.  
(2) Absenta nemotivata de la sedintele consiliului profesoral se considera abatere disciplinara. 
 Art. 7 Consiliul profesoral se intruneste legal in prezenta a cel putin doua treimi din numarul 
total al membrilor. 
 Art. 8 (1) Hotararile Consiliului profesoral se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin 
jumatate plus unu din numarul total al membrilor consiliului profesoral si sunt obligatorii pentru 
personalul unitatii de invatamant, precum si pentru beneficiarii primari ai educatiei. 
(2) Modalitatea de vot se stabileste la inceputul sedintei. 
 Art. 9 Directorul unitatii de invatamant numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, 
in baza votului cadrelor didactice. Secretarul are obligatia de a redacta lizibil si inteligibil 
procesele-verbale ale sedintelor consiliului profesoral. 
 Art. 10 La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, in functie de tematica 
dezbatuta, reprezentanti desemnati ai parintilor, ai consiliului elevilor si ai administratiei publice 
locale; invitatia se va face in scris cu cel putin 48 de ore inainte de catre directorul unitatii de 
invatamant. 
 Art. 11 La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si invitatii au 
obligatia sa semneze procesul-verbal de sedinta (numele in clar si semnatura); 
 Art. 12 Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. 
Registrul de procese-verbale este document oficial, caruia i se aloca numar de inregistrare si I se 
numeroteaza paginile. Pe ultima pagina, directorul unitatii de invatamant semneaza pentru certificarea 
numarului paginilor registrului si aplica stampila unitatii de invatamant. 
 Art. 13 Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este insotit obligatoriu de un 
dosar care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, 
memorii, sesizari etc.), numerotate si indosariate pentru fiecare sedinta. Registrul si dosarul se 
pastreaza intr-un fisier securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si directorul unitatii de 
invatamant. 
 Art. 14 Consiliul profesoral are urmatoarele atributii: 
a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic; 
b) analizeaza si dezbate raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea de 
invatamant; 
c) allege, prin vot secret, membrii consiliului de administratie care provin din randul cadrelor 
didactice; 
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d) dezbate, avizeaza si propune consiliului de administratie, spre aprobare, planul de dezvoltare 
institutionala a scolii; 
e) dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul annual de activitate, 
precum si eventualele completari si modificari ale acestora; 
f) aproba component nominal a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de invatamant; 
g) valideaza raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentata de fiecare 
invatator/diriginte, precum si stuatia scolara dupa incheierea sesiunii de amanari, diferente, corigente; 
h) hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsesc abateri; 
i) propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unitatii de invatamant, 
conform reglementarilor in vigoare; 
j) valideaza notele la purtare mai mici decat 7, recum si calificativele la purtare mai mici decat “bine”; 
k) propune consiliului de administratie curriculumul la decizia scolii; 
l) valideaza oferta de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar in curs, aprobata de consiliul de 
administratie; 
m) avizeaza proiectul planului de scolarizare; 
n) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unitatii de invatamant, in baza carora se 
stabileste calificativul annual; 
o) formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic si didactic auxiliary, care 
solicita acordarea gradatiei de merit sau a altor distinctii si premii, potrivit legii, pe baza raportului de 
autoevaluare a activitatii desfasurate de acesta; 
p) propune consiliului de administratie programele de formare continua si dezvoltare a cadrelor 
didactice; 
q) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor 
didactice cu rezultate deosebite in activitatea didactica in unitatea de invatamant; 
s) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei Nationale, a ISMB sau din proprie initiativă, proiecte 
de acte normative si/sau administrative cu character normative, care reglementeaza activitatea 
instructive-educativa, formuleaza propuneri de modificare sau de completare a acestora; 
t) dezbate problem legate de constinutul sau organizarea activitatii instructive-educative din unitatea 
de invatamant; propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului didactic’ 
u) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, 
in conditiile legii; 
v) propune elevi pentru bursele de merit acordate semestrial in scoala; 
w) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie, rezultand din legislatia in vigoare si 
din contractele collective de munca aplicabile; 
x) propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant potrivit legii. 
 Art. 15 Documentele consiliului profesoral sunt: 
a) tematica si graficul sedintelor consiliului profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 
c) registrul de procese verbale ale consiliului profesoral, insotit de dosarul cu anexele 
proceselor-verbale. 
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Anexa nr. 12 la Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Primare ”Casa 
Montessori” 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 
CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE 
 
Art. 1 – Prezentul regulament se aplica pentru Consiliul de administratie din Școala Primară ”Casa 
Montessori” București. 
 
Art. 2 – Acest regulament este realizat in baza prevederilor Legii nr.1/2011 actualizata – Legea 
Educatiei Nationale, a OMENCS nr. 5079/2016 si a Regulamentului de organizare și funcțioanre al 
ȘcPCM nr. 1600/2015, a OUG nr. 49/2014 si a OMEN 4619 din 22.09.2014 
 
Art. 3 – Conducerea unitatii de invatamant este realizata de catre Consiliul de administratie, acesta 
fiind organul cu rol decizional. 
 
CAPITOLUL II – CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 
Art. 4 – Consiliul de administratie din Școala Primară ”Casa Montessori” este constituit din cinci 
membri dupa cum urmeaza: 
Două cadre didactice, dintre care unul ales de catre Consiliul Profesoral al scolii in prezenta a cel 
putin2/3 din numarul acestora prin vot secret pe baza propunerilor facute de care cadrele didactice; 
directorul scolii este membru de drept al consiliului si este cuprins in cota alocata cadrelor didactice; 
un reprezentant al Consiliului local al sectorului 6, București; 
un reprezentant al parintilor desemnat de către Comitetul Reprezentativ al Parintilor din unitate; 
un reprezentant al Fundației Montessori București, în calitate de instituție fondatoare; reprezentantul 
fondatorului este de drept președintele CA. 
Art. 5 –(1) Consiliul de administrație se constituie annual, la începutul anului școlar, pe baza 
urmatoarelor documente: 
-Hotararea  consiliului profesoral prin care s-au stabilit cei patru reprezentanti din partea acestuia prin 
vot secret;  
-Decizia de numire in functie a directorului; 
-Hotararea  comitetului reprezentativ al parintilor prin care s-a desemnat reprezentantul in consiliul de 
administratie; 
-Hotararea Consiliului local prin care a fost desemnat reprezentantul acestuia; 
-Numirea reprezentantului Fundației Montessori București. 
(3) In urma procesului-verbal incheiat dupa sedinta de constituire, directorul unitatii de invatamant 
emite decizia de constituire a consiliului de administratie; in cazul in care structura consiliului sufera 
schimbari, se va emite o noua decizie cu noua structura. 
(4) Mandatul consiliului de administratie este de un an scolar; la inceputul fiecarui an scolar, dar nu 
mai tarziu de inceperea cursurilor, consiliul de administratie in exercitiu hotaraste declansarea 
procedurii de constituire a noului consiliu de administratie. 
(5) La data emiterii de catre director a deciziei de constituire a noului CA, vechiul CA se dizolva de 
drept; 
(6) Pentru constituirea consiliului de administratie se foloseste procedura specific PS 6.2-04. 
(7) Membrii consiliului de administratie au aceleasi drepturi si obligatii in exercitarea mandatului; 
(8) Calitatea de membru al CA este incompatibilila cu: 
a) calitatea de membri in acelasi CA a sotului, sotiei, fiicei, fiului, rudelor si afinilor pana la gradul IV; 
b) primirea unei sanctiuni disciplinare in ultimii 3 ani; 
c) condamnarea penala. 
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Art. 6 – (1) Presedintele Consiliului de Administratie este reprezentantul instituției fondatoare; 
(2) Presedintele Consiliului de administratie desemneaza prin decizie un cadru didactic care nu este 
membru in consiliu in functia de secretar, cu acordul acestuia. 
 
Art. 7 (1) Mandatul de membru in consiliul de administratie poate inceta in urmatoarele situatii: 
a) inregistreaza trei absente nemotivate in cursul unui an scolar de la sedintele CA; 
b) inlocuirea, in scris, de catre autoritatea care a desemnat persoana respectiva; 
c) ca urmare a renuntarii in scris; 
d) ca urmare a condamnarii pentru savarsirea unei infractiuni,dispusa prin hotarare judecatoreasca 
definitiva; 
e) ca urmare a suspendarii/incetarii contractului individual de munca, in cazul cadrelor didactice 
f)  urmare a aplicarii unei hotarari judecatoresti 
(2) Revocarea membrilor CA se face cu votul a 2/3 din membrii CA in urmatoarele situatii: 
a) savarsirea de fapte care daunzeaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii de invatamant; 
b) neindeplinirea atributiilor stabilite. 
(3) Directorul unitatii de invatamant emite decizia prin care se constata pierderea, de drept sau prin 
revocare, a calitatii de membru in CA; decizia se comunica persoanei, si, dupa caz, autoritatii/structurii 
care a desemnat-o. 
 
CAPITOLUL III – FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
 
Art. 8 – (1)Membrii CA, observatori si invitati sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de data 
sedintei pentru sedintele ordinare. 
(2) In cadrul sedintelor extraordinare, convocarea se face cu cel putin 24 de ore inainte 
(3) Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul din urmatoarele 
mijloace: posta, fax, e-mail sau prin semnatura. 
 
Art. 9 – Prezenta membrilor la sedintele CA este obligatorie, si pentru cadrele didactice intra in 
atributiile specifice in fisa postului. 
 
Art. 10 – (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar (sedinta ordinara), precum si de cate ori este 
necesar la solicitarea  
a) presedintele CA; 
b) a doua treimi din numarul membrilor CA; 
c) a doua treimi din numarul membrilor CP; 
e) a doua treimi din numarul membrilor Consiliului reprezentativ al parintilor. 
 
(2) Convocarea  CA de catre doua treimi din numarul membrilor se face numai pe baza unei cereri 
adresata de catre acestia catre presedintele consiliului si inregistrata la secretariat; 
(3) La sedintele consiliului de administratie, in functie de tematica abordata se pot invita si persoane 
din școală, din afara consiliului de administratie sau din afara școlii. 
 
Art. 11 – (1)La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului, toti membri si invitatii au obligatia sa semneze 
procesul-verbal de sedinta dupa ce acesta a fost citit in intregime de catre secretar; presedintele 
consiliului raspunde de acest lucru. 
(2) Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii in aplicare a respectivelor hotarari. 
 
Art. 11 – (1)Sedinta CA este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membri (adica 3 
membri); 
(2)Aprobarea hotararilor se face cu 2/3 din numarul membrilor prezenti cu exceptia celor prevazute la 
art. 93 din Legea 1/2011 (privind angajarea, motivarea, evaluare, recompensarea si raspunderea 
disciplinara) cand se iau cu majoritatea de 2/3 din totalul membrilor prin vot secret. 
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(3) In conditii exceptionale, cand adoptarea hotararilor prevazute de art. 93 nu se poate face conform 
alin. 2, la urmatoare sedinta covrumul necesar adoptarii deciziilor este de jumatate plus unu din 
numarul membrilor Consiliului de Administratie si acestea se adopta cu majoritate de 2/3 din numarul 
celor prezenti; 
(4) Deciziile privind bugetul sau patrimoniul scolii se iau cu majoritatea simpla din totalul membrilor 
consiliului de administratie. 
(5) Hotararile CA care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, 
restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si alte asemenea, se iau prin 
vot secret; 
(6) Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interes nu au dreptul sa participle la 
vot.  
(7) Daca dupa trei convocari consecutive, CA nu se intreuneste in sedinta cu repectarea prevederilor 
art. 11 alin 1, este reluata procedura de reconstituire a CA sau dupa caz, de constituire a unui nou CA; 
(8) In aceasta situatie, directorul unitatii de invatamant emite o noua decizie privind component CA; 
 
Art. 12 –(1) Discutiile, punctele de vedere ale participantilor se consemneaza in procesul-verbal de 
sedinta si sunt asumate de acestia prin semnatura; 
(2) La sfaristul sedintei, membrii consiliului de administratie participanti, observatorii si invitati 
semneaza procesul-verbal incheiat; 
Art. 13 - Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie, 
care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se 
numerotează. Pe ultima foaie preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului 
paginilor şi a registrului. 
Art. 14 - In baza proceselor-verbale, se emit hotararile consiliului de administratie; acestea sunt 
semnate de catre presedinte si secretar; 
Art. 15 - In baza hotararilor, directorul emite decizii; 
Art. 16 –(1) Documentele Consiliului de Administratie sunt: 
a) graficul si ordinea de zi a sedintelor ordinare ale CA; 
b) convocatoarele CA (conform art. 8, alin. 3) ; 
c) Registrul de procese-verbale; 
d) Dosarul care contine anexele proceselor-verbale (informari, rapoarte, tabele, liste, solicitari, 
memorii etc) 
f) Dosarul cu hotararile adoptate, semnate de presedinte. 
(2) Toate documentele se pastreaza in biroul directorului intr-un fisier securizat ale carui chei se gasesc 
la presedintele CA si la secretarul consiliului 
Art. 17 – (1) Hotararile CA se redacteaza de catre secreatarul acestuia pe baza proceselor-verbale in 
suficiente exemplare, dupa caz, si se semneaza de catre presedinte. 
(2) Hotararile CA se afiseaza la avizier si se posteaza pe pagina web a scolii. 
(3) Hotararile CA sunt obligatorii pentru toate personale fizice si juridice implicate in mod direct sau 
indirect in activitatea unitatii de invatamant; 
(4) Hotararile CA pot fi contestate la instanta de contecios administrative, prin respectarea procedurii 
prealabile reglementate de Legea conteciosului administrative nr. 554/2004 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
CAPITOLUL IV – ATRIBUTII PRSEDINTE SI SECRETAR 
 
Art. 18 Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii: 
a)conduce sedintele CA; 
b)semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate de catre CA; 
c)intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor CA; 
d)desemneaza ca secretar al CA o persoana din randul personalului didactic din unitatea de invatamant 
care nu este membru CA, cu acordul persoanei desemnate; 
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e)colaboreaza cu secretarul CA in privinta redactarii documentelor necesare desfasurarii sedintelor, 
convocarii membrilor/observatorilor/invitatilor si comunicarii hotararilor adpotate in conditiile legii; 
f)verifica la sfarsitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membi, observatory, invitati) 
au semnat procesul-verbal de sedinta; 
Art. 19 – (1)Secretarul CA nu are drept de vot si are urmatoarele atributii: 
a)asigura convocarea in scris (daca nu este posibil, aceasta se va face telephonic, prin fax sau mail) a 
membrilor CA, observatorilor siinvitatilor; 
b)scrie lizibil si inteligibil procesul-verbal al sedintei in care consemneaza inclusive punctele de 
vedere ale observatorilor si invitatilor, in registrul de procese-verbale ale CA; 
c)afiseaza hotararile adoptate de CA al unitatii in cancelarie si pe hol si le incarca pe site scoala; 
d)transmite reprezentantilor organizatiei sindicale din scoala in copie, procesul-verbal de sedinta, 
anexele acestuia, dupa caz si hotararile luate. 
e)raspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea CA 
(2)Responsabilitatile secretarului CA sunt preluate, in absenta acestuia, de catre un cadru didactic 
desemnat de presedintele CA. 
 
CAPITOLUL V – ATRIBUTIILE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE 
 
Art. 20 – (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 
a)adoptă tematica si graficul sedintelor; 
b)aprobă ordinea de zi a sedintelor; 
c)stabileste responsabilitatile membrilor consiliului si proceduri de lucru; 
d)aproba regulamentul intern si regulamentul de organizare si functionare cu repectarea prevedrelor 
legale; 
e)isi asuma alaturi de director raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant; 
f)particularizeaza, la nivelul unitatii de invatamant, contractual educational tip aprobat prin ordin al 
ministrului educatiei nationale in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale unitatii de 
invatamant si ale parintilor in momentul inscrierii la scoala a prescolarului sau scolarului; 
g)valideaza statele de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza sa sie 
trasnmis iSJ Calarasi la inceputul fiecarui an scolar sau de cate ori apar modificari; 
h)valideaza raportul general privind starea si calitatea invatamantului din scoala si promoveaza 
masurile ameiorative; 
i)aprobă comisia de elaborare a PDI, precum si comisiile de revizuire a acestuia; aproba PDI si 
modificarile ulterioare ale acestuia si PM al directorului; 
j)aproba proiectul de buget al unitatii de invatamant, tinand cont de toate cheltuielile necesare ale 
unitatii in conformitate cu procedura SCIM specifica din scoala si legislatia in vigoare si contractele de 
munca aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite; 
k)intreprinde demersuri ca unitatea de invatamant sa se incadreze in limitele de buget allocate; 
l)avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant si raspunde, impreuna cu directorul, de 
incadrarea in bugetul alocat, conform legii; 
m)aproba modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unitatii de invatamant si stabileste 
utilizarea acestora in concordanta cu planurile operatioanle din PDI si PM pentru anul in curs; 
resursele extrabugetare realizate de unitatea de invatamant din activitati specific (arendare teren arabil 
scoala etc) din donatii sau sponsorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate la 
dispozitia acesteia; 
n)aproba utilizarea excedentelor anuale realizate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale 
activitatilor finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic urmator, cu aceeasi 
destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant; 
o)avizeaza planurile de investitii; 
p)aproba acordarea burselor scolare conform legislatiei in vigoare; 
q)aproba acordarea premiilor pentru personalul din unitatea de invatamant, conform legislatiei in 
vigoare; 
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r)aproba acoperirea partiala sau integrala a cheltuielilor de deplasare sau participare la manifestarile 
stiintifice in tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri 
extrabugetare; 
s)aproba lunar decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de invatamant, 
in baza solicitarilor depuse de acestea. 
ş)aproba procedure elaborate la nivelul unitatii de invatamant; 
t)aproba extinderea activitatii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul “Scoala dupa scoala” in 
functie de resursele existente si de posibilitatile unitatii de invatamant; 
ţ)aproba curriculumul la decizia scolii cu repectarea prevederilor legale; 
u)aproba orarul scolii; 
v)aproba masuri de optimizare a activitatii scoli propuse de consiliul profesoral; 
x)stabileste component si atributiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de invatamant; 
y)aproba tipurile de activitati educative extrascolare care se organizeaza in unitatea de invatamant, 
durata acestora,modul de organizare si responsabilitatile stabilite in consiliul profesoral; 
z)aproba proiectul de incadrare intocmit de director cu personal didactic de predare, precum si schema 
de incadrare cu personal didactic auxiliar si nedidactic; 
aa)aproba repartizarea personalului de predare pentru invatamant prescolar pe grupe, a celui pentru 
invatamant primar pe clase si a dirigintilor; 
ab)desemneaza coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare; 
ac)organizeza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, aproba comisiile 
in vederea organizarii si desfasurarii concursului, valideaza rezultatele concursului si aproba angajarea 
pe post in conditiile legii; 
ad)relizeaza annual evaluare personalului conform legislatiei in vigoare; 
ae)avizeaza, la solicitarea directorului unitatii de invatamant, pe baza medicului de medicina muncii, 
realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura 
psihocomportamentala, pentru salariatii unitatii de invatamant; 
af)avizeaza, la solicitarea a jumatate pus unu din membrii CA, pe baza recomandarii medicului de 
medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine 
profesionala de natura psihocomportamentala, pentru director; 
ag)indeplineste atributiile de incadrare si mobilitate a personalului didactic de predare prevazute in 
Metodologia cadru de mobilitate a personalului de predare; 
ah)aproba modificare, suspendarea si incetarea contractului individual de munca a personalului din 
unitate; 
ai)propune eliberarea din functie a directorului unitatii de invatamant cu votul a 2/3 din membrii CA 
sau cu votul a 2/3 din membrii CA si comunica propunerea ISJ Calarasi’ 
aj)aproba fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa a contractului 
individual de munca si o revizuieste dupa caz; 
ak)aproba perioadele de efectuare ale tuturor salariatilor din unitatea de invatamant, pe baza cererilor 
individuale scrise ale acestora, in functie de interesele invatamantului si a celui in cauza, tinand cont de 
procedura SCIM din scoala, de calendarul unitatii de invatamant si de examenele nationale; 
al)indeplineste atributiile prevazute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a elevilor, 
a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic; 
am)aproba, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de invatamant; 
an)aproba, in limitele bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a 
angajatilor unitatii de invatamant; 
ao)administreaza baza materiala a unitatii de invatamant. 
 
 
Art. 21- Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza 
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie. 
 
Art. 22 – (1)Comsiile permanente stabilite in cadrul consilului de administratie sunt: 
-comisia pentru activitatea instructiv-educativa 
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-comisia relatii cu beneficiarii educationali si institutii locale, judetene, nationale si internationale 
-comisia personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic. 
(2) Consiliul de administratie poate constitui in functie de problemele ivite in activitatea de conducere 
si comisii cu caracter nepermanent. 
 
Art. 23 – Acest regulament devine obligatoriu din momentul aprobarii lui de catre consiliul de 
administratie. 


