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Regulament de organizare şi funcţionare 

al Palatului Copiilor si Elevilor Ilfov 

Art. 1. -

(1) Palatele şi cluburile copiilor sunt unităţi de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, 
specializate în activităţi extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-educative 
specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se 
exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor 
prin implicarea lor în proiecte educative. 

(2) Unitatea de învăţământ de stat cu personalitate juridică din sistemul naţional de învăţământ 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) are un act de înfiinţare: ordin de ministru/orice alt act emis în acest sens şi respectă prevederile 
legislaţiei în vigoare; 

b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere 
(sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 

c) are cod de identificare fiscală (CIF); 

d) are ştampilă cu stema României şi denumirea Ministerului Educaţiei şi Cercetări i Ştiinţifice; 

e) are cont în Trezoreria Statului; 



f) are buget şi contabilitate proprie organizată potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi altor preved()ri ale legislaţiei în , 
vigoare. 

(3) Un club al copiilor se constituie ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică cu 
minimum 800 de copii înscrişi şi cu respectarea prevederilor alin. (2). 

( 4) La nivel judeţean pot funcţiona şi structuri rară personalitate juridică arondate 
palatelor/cluburilor copiilor. 

(5) Structura menţionată la alin. (4) se constituie din una până la 6 norme didactice. 

(6) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 
consultative, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 
structuri funcţionale prevăzute de legislaţia ln vigoare. 

Art. 2. · 

(1) Denumirile oficiale ale acestor unităţi de învă.ţământ sunt: palatul copiilor, clubul copiilor şi , .. 
Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti. 

(2) Denumirea palatul copiilor se atribuie unităţii de învăţământ specializate în activităţi 
extraşcolare situate în oraşul reşedinţă de judeţ. 

(3) Denumirea clubul copiilor se atribui<nmil:i{ţilor de învăţământ specializate în ac:tivităţi 
extraşcolare situate în alte localită.ţi decât,oraşul reşedintă de judeţ şi în sectoarele municipiului 
Bucureşti. · 

(4) Denumirea Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti se atribuie unităţii de învăţământ 
specializate în activităţi extraşcolare. situate în municipiul Bucmeşti. 

Art. 3. -

(1) Palatele şi cluburile copiilor se înfiinţează prin decizia inspectorului şcolar general, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie.al inspectoratului şcolar şi cu aprobarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

(2) La nivelul municipiului Bucureşti funcţ.ioncază câte un club al copiilor în fiecare sector. 

(3) Pot funcţiona cluburi ale copiilor îu localiîi.î.ţile în care numărul copiilor cuprinşi într-o formă 
de învăţământ·· preşcolar, primar, gimnazia.l, liceal•· este de cel puţin 1.000. 



(4) În localităţile în care numărul copiilor şcolarizaţi este mai mic de 1000, inspectoratul şcolar 
poate înfiinţa structuri arondate palatelor/cluburilor, la solicitarea comunităţii locale, în baza 1 

hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu aprobarea Ministerului , · 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

( 5) Organizarea reţelei şcolare a palatelor şi cluburilor copiilor se realizează de către 
inspectoratele şcolare cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, procesul de 
organizare implicând înfiinţare/desfiinţare/fuziune/divizare, conform legislaţiei în vigoare şi 
criteriilor stabilite prin metodologie. 

(6) Palatul, cluburile copiilor şi structurile sunt subordonate inspectoratului şcolar. 

(7) La nivelul municipiului Bucureşti, clubmile copiilor sunt subordonate Inspectoratului Şcolar 
al Municipiului Bucureşti. 

(8) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti este subordonat direct Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia generală care coordonează activitatea educativă extraşcolară. 

(9) Arondarea unui club al copiilor, care îşi pierde personalitatea juridică, la palatul copiilor sau 
la alt club al copiilor din judeţul respectiv se realizează de către inspectoratul şcolar, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu aprobarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

(1 O) La nivelul municipiului Bucureşti, arondarea unui club al copiilor, care îşi pierde 
personalitatea juridică, la un alt club al copiilor se realizează de către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, în baza hotărârii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi 
cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Ştiinţifice. 

(11) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor, unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi alte unităţi de învăţământ autorizate să funcţioneze 
provizoriu/acreditate, potrivit legislaţiei în vigoare, în furnizarea de activităţi extraşcolare se pot 
asocia, prin parteneriate contractuale, în consorţii şcolare, conform prevederilor legale în 
vigoare. 

Art. 4. -

(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative care reglementează drepturile şi 
obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din palatele şi cluburile copiilor, 
palatele şi cluburile copiilor îşi elaborează. propriul regulament de organizare şi funcţionare. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor conţine reglementări 
specifice fiecărui palat/club al copiilor, inclusiv cele referitoare la frecventarea cursurilor de 
către preşcolari şi elevi. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor se 
elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, 



numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor/tutorilor 
legal instituiţi. 

( 4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor se supune, 
spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor legal instituiţi/asociaţiei părinţilor, 
în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic. 

(5) Regulamentul de organizare şi fi.mcţionare a palatului/clubului copiilor, precum şi 
modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. 

(6) După aprobare, regulamentul de organizare şi fm1cţionare a palatului/clubului copiilor se 
îmegistrează la secretariatul palatului/clubului copiilor. Pentru aducerea la cunoştinţa 
personalului palatului/clubului copiilor, a părinţilor/tutorilor legal instituiţi şi a elevilor, 
regulamentul intern de organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor se afişează la 
avizier. Profesorii coordonatori ai cercurilor din palatul/clubul copiilor au obligaţia de a prezenta 
elevilor şi părinţilor/tutorilor legal instituiţi regulamentul de organizare şi funcţionare. Personalul 
palatului/clubului copiilor, părinţii, tutorii legal instituiţi şi elevii majori îşi vor asuma, prin 
semnătură, faptul că au fost inforn1aţi referitor la prevederile regulamentului intern de organizare 't' 
şi funcţionare a palatului/clubului copiilor. 

(7) Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor este 
obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor 
legale. 

(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor poate fi revizuit 
animal sau or-i de câte ori este nevoie .. 

(9) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al palatuhii/clubului copiilor conţine 
dispoziţiile obligatorii prevăzute la grt:1.1.i din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi în contractele colective de muncă aplicabile şi se 
aprobă prin hotărâre a consiliului de adminis1mţie, după consultarea reprezentanţilor 
organizaţiilor sindicale din palatul/clubul copiilor, afiliate la federaţiile sindicale reprezentative !: , 

la nivel de sector de activitate înv/i.ţământ preuniversitar din palatul/clubul copiilor. 

Art. 5. -

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele şi cluburile copiilor au următoarele 
competenţe: 

a) asigură activitatea extraştolară/activitatea educativă nonformala a preşcolarilor şi elevilor; 

b) atestă competenţ.ele de comi'mieare, ling;vistice,. artistice, tehnice, sportive, digitale, civice, 
antreprenoriale dobândite de copiii (\are.,au frec'.centat-cercurile.de profil.din cadrul acestor unităţi 
de învăţământ, în baza reglementărilor )ilrevăzu'te la urL l.3; • · 



c) organizează activităţi extraşcolare la nivel local, judeţean, regional, 11aţional şi internaţional; 

d) pot sprijini programe tip Şcoală după şcoală organizate în unităţi de învăţământ, în calitate 'dei,, 
furnizori de activităţi extraşcolare/activitatea educativă nonfonnală; · 

e) oferă. consultanţă, consiliere şi asistenţă în domeniul activităţii educative nonformale/activităţii 
extraşcolare; 

f) desfăşoară activităţi de mentorat în domeniul activităţilor extraşcolare/activităţii educative 
nonformale; 

g) organizează cursuri de formare, simpozioane, ateliere .de lucru în diverse domenii ale 
activităţilor extraşcolare/activităţii educative nonformale; 

h) elaborează suporturi de cursuri de forinare; materiale didactice auxiliare, ghiduri 
metodologice, studii de cercetare, programe şcolare etc. în domeniul activităţilor 
extraşcolare/activităţii educative nonfonnale; 

i) colabor~ază cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale acreditate în furnizarea 
programelor de fornmre cu credite transferabile, în diverse domenii ale activităţilor 
extraşcolare/activităţii educative nonfonnale; 

j) modifică profilul şi denumirea cercurilor, cu.avizul inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Şti\nţifice - pentru Palatul Naţional al Copiilor şi cu respectarea altor prevederi legale în vigoare; 

k) palatul copiilor coordonează activitatea educativă de specialitate a cluburilor copiilor la nivel 
judeţean; 

1) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti coordonează. activitatea educativă de specialitate a 
cluburilor copiilor din municipiul Bucureşti. 

Art. 6. -

(1) Activitatea din palatele şi cluburile copiilor debutează odată cu începerea anului şcolar. 

(2) Structura anului şcolar în palatele şi cluburile copiilor este similară celei din unităţile de 
învăţământ de tip formal. 

(3) În perioada vacanţelor şcolare, în Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, în palatele şi 
cluburile copiilor se desfăşoară activităţi educative prevăzute în calendarul Clubului de vacanţă 
stabilit de fiecare palat şi club. al copiilor în parte. 

Art. 7. - Preşcolarii şi elevii au acces liber şi gratuit la activităţile organizate în palatele şi 
cluburile copiilor. Pentru unele activităţi se pot percepe taxe, în condiţiile legii. 



Art. 8. -

Vârsta preşcolarilor şi elevilor care frecventează activităţile organizate în palatele şi cluburile • , ,, , 
copiilor este cuprinsă, de regulă, între 3 şi 19 ani, în funcţie de profilul cercului şi de 
competenţele care urmează să fie formate. 

Art. 9. -

În cazul în care numărul preşcolarilor/elevilor înscrişi la un cerc din palatele sau cluburile 
copiilor depăşeşte capacitatea de funcţionare, în bune condiţii, a activităţii din cadrul 
respectivului cerc, consiliul de administraţie al palatului ori clubului copiilor poate decide, la 
propunerea conducătorului de cerc, organizarea unor teste de aptitudini pentru departajare a celor 
înscrişi. 

Art. 10. -

(1) Activităţile din palatele şi cluburile copiilor se desfăşoară în cercuri, structurate pe catedre de 
specialitate/comisii rnetodice dţ tip: cultural, artistic, civic, tehnic, aplicativ, ştiinţific, sportiv şi ' ( 
turistic. 1• 

(2) Activitatea didactică se desfăşoară în săli de cercuri, ateliere, cabinete, laboratoare, săli de 
sport, baze sportive, parcuri şcoală, cartodromuri, poligoane, grădini botanice, sere, pârtii de 
schi, ateliere deschise, tabere etc, 

(~)-{n cadrul cercurilor, activitatea este structurată pe grupe de incepători, de avansaţi şi de 
pJrformanţă, în func.ţie de nivelul pregătirii preşcolarilor/elevilor şi de competenţele ce urmează 
a fi formate. 

( 4) Î~ cadrul palatelor/cluburilor copiilor şi· al structurilor se .pot înfiinţa noi cercuri, la solicitarea 
comunităţii locale, cu aprobarea inspectoratului şcolar judeţemi/Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti/Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare,, 

(5) Reprofilarea urmi cerc se realizează. în baza hotărârii consiliului de administraţie al 
palatului/clubului copiilor şi cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al 
Municipiului Bucureşti/Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice•· pentru Palatul Naţional al 
Copiilor. 

(6) Un cerc poate fi reprofilat în următoarele cazuri: 

a) când nu mai există baza materialţl: necesară desfăşurării activităţii cercului; 

b) când nu există necesarul de solicitări pentru constitui.rea grupelor; 

c) când numărul copiilor/grupă este :mb normativele menţionate în prezentul regulament. 



(7) Propunerile pentru reprofilarea/redemunirea unui cr"rc se analizează în consiliul profesoral şi 
se aprobă de către consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor. ·, 1, 

Art. 11. -

Activitatea din cerc.urile palatelor şi clubmilor copiilor este proiectată astfel încât să evite 
paralelismul şi/sau suprapunerile cu conţinutul tematic al programelor specifice educaţiei 
formale. 

Art. 12. -

(1) Activitatea fiecărui cerc se desfăşoară pe baza unei planificări calendaristice, aprobate de 
către directorul palatului/clubului copiilor: 

(2) Portofoliul cadrului didactic coordonator al cerculi1i conţine: 

a) oferta educaţională a cercului; 

b) planificarea calendaristică; 

c) documente de proiectare didactică; 

d).setul de competenţe formateprhiactivitiitea desfăşuratăî:n cadrul cercului, specifice fiecărui 
nivel de grupă; . · 

e) r:nodalităţi de evaluare a activităţii didactice desfăşurate în cadrul cercului; 

f) mă.suri de optimizare şi dezvoltare a ofertei edncaţionale a cercului; 

g) proiectul de dotări şi achiziţii pe termen scu1t, mediu şi lung; 

h) portofoliul de studii al elevului, care cuprinde modulele de studiu parcurse şi competenţele 
, specifice acestora, formate pe parcursul frecventării activităţii cerculµi. Acest portofoliu, care 
,conţine şi documentele care certifică rezultatele obţinute de elev, reprezintă parte a portofoliului 
elevului întocmit la unitatea de învăţământ pe care o frecventează. 

(3) Programele de studiu, conţinând modulele de studiu, vor fi elaborate separat pentru grupele 
de iniţiere/de avansaţi/de performanţă, axându--se pe competenţele specifice care urmează a fi 
formate, dezvoltate sau diversificate. 

(4) Programele de studiu elaborate de.cadrele didactice coordonatoare de cerc vor fi aprobate de 
coordonatorul comisiei metodice/al catedrei de specialitate şi avizate de consiliul de 
administraţie al palatului/clubului copiilor. 



(5) Tipurile şi nivelurile de competenţe specifice, formate şi dezvoltate la fiecare cerc în parte, 
vor fi stabilite de cadrul didactic coordonator al cercului, în funcţie de vârsta copiilor şi durata„ 
pregătirii lor, pe baza proiectării didactice pe o perioadă de minimum 3 ani. ·· ; ; • 

Art. 13. -

(1) Palatele şi cluburile copiilor eliberează, la cerere, certificate de competenţă elevilor şi 
copiilor care au frecventat activitatea unui cerc, cel puţin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor 
obţinute şi conform nivelului competenţelor formate. 

(2) Certificatul în original, împreună cu documentele care stau la baza emiterii acestuia, face 
parte din portofoliul elevului, existent la unitatea de învăţământ la care este şcolarizat. O copie a 
certificatului se păstrează de către unitatea emitentă. 

(3) Emiterea certificatului de competenţe dobândite de preşcolarii şi elevii care frecventează 
activitatea unui cerc, cel puţin 3 ani consecutiv, se realizează în baza unei metodologii aprobate 
prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

CAPITOI,UL II 

Conducerea palatelor şi cluburilor CQpiilor 

Art. 14. -

(1;) Conducerea palatelor şi cluburilor copiilor, ca unităţi de învăţământ preuniversitar 
sp.ecializate în activităţi extraşcolru·e, este asigurată in conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

(2) Palatele copiilor şi clubm·ile copiilor sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori 
şi, după caz, de directori adjuncţi. În exercitarea atribuţ.iilor care le revin, consiliile de 
administraţie şi directorii conlucrează cu .consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al 
părinţilor şi cu autoritiţţile ad:p-iinistraţiţÎ ,pul:ilitelbca\e, 1, 

(3) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:a)la nivelul unor formaţiuni de studiu -
grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi lanivelul unităţii de învăţământ -la 
cererea directorului; în baza hotărârii consiliulu.i deadministraţie al m1ităţii, cu informarea 
inspectorului şcolar general/al municipiului Hucureşti,respectiv cuaprobarea inspectorului şcolar 
general şi informarea Ministerului Educaţiei şiCercetării;b )la nivelul grupurilor de unităţi de 
învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti -la cerereainspectorului şcolar general, cu 
aprobarea ministerului;c)la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi 
cercetării ca urmare ahotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de 
urgenţă, respectivComitetul Naţional pentniSituaţii de Urgenţă.(CJSU/CNSU), după caz.(5) 
Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programeişcolare 
prin modalităţi alternative stabilite de i:'Onsiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

. I, 



( 4) În situaţii excepţionale, ministrul educaţieişi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte 
măsurispecifice în vederea continuării procesului educaţkmal.(7) Reluarea activităţilor didactic~,; 
care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şia elevilor în unităţile de Mi · 
învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legaleîn vigoare.(8) În situaţii, 
excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/ale1tă, Ministeru!Educaţiei şi 
Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru deorganizare şi 
desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 

SECTIUNEA 1 , 

Consiliul de adniinistratie -------------------------·-
Art. 15. -

(1) Consiliul de administraţie este organ de ·ccmdueere. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, 
consiliul de administraţie şi directorii colaborează cu Consiliul profesoral, cu coll).itetul de 
părinţi/asociaţiile de părinţi, cu reprezentanţii minorităţilor naţionale, unde este cazul, şi cu i ; , 

autorităţile administraţiei locale. 

(2) Consiliul de administraţie al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este format din 13 
membri, după cum urmeazij.: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii 
de invăţământ, inclusi V: direţtprui,J reprezentant din cadrul direcţiei generale de specialitate care 
cowdonează activitatea educativă extraşcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiip.ţifice, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1 
reprezentant al partenerilor educaţionali. 

(3) Consiliul de administraţie al palatului copiilor este fonnat din .13 membri, după cum 
urmează: 6 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale unităţii de învăţământ cu 
personalitate juridică şi structuri, inc.lusiv directorul, l reprezentant al inspectoratului şcolar 
judeţean - responsabil cu coordonarea activităţii educative extraşcolare, 2 reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, 3 reprezentanţi ai părinţilor şi• l 'Teprezentant al partenerilor . 1 \ 

educaţionali. 

(4) Consiliul de administraţie al clubului copiilor este forma.tdin 7 membri, după cum urmează: 
3 cadre didactice din totalul de cadre didactice titulare ale ,mităţii de învăţământ cu personalitate 
juridică şi structuri, inclusiv direetorul, l reprezentant al administraţiei publice locale, 1 
reprezentant al partenerilor educaţionali şi 2 reprezentanţi ai părinţilor. 

( 5) Membrii consiliului de administraţie sunt aleşi confcnm procedurii menţionate în actele 
normative în vigoare privind organizarea şi fi.mcţionarea consiliului de administraţiei din 
unităţile de învăţământ preuniversitar. , 

(6) În cazul în care, în palatul şi clubul copiilor activează cadre didactice aparţinând minorităţilor 
naţionale, fiecare minoritate va avea câte un reprezentant, cadru didactic, în consiliul de 
administraţie. 



(7) La şedinţele consiliului de administraţie participă, rară. drept de vot, cu statut de 
observator/observatori, liderul sindical/liderii sindicali din palatul/clubul copiilor. De asemenea,,., 
dacă unitatea de învăţământ are structuri arondate, participă ca invitaţi şi coordonatorii acestora.,: 
Punctele de vedere ale acestora se menţionează în procesul-verbal al şedinţei şi sunt asumate de,\ 
aceştia prin semnătură. 

(8) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul palatului/clubului copiilor. 

(9) Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate pe baza 
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului de administraţie, prin decizie. 

(1 O) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, pe baza unei tematici 
stabilite la începutul fiecărui semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea directorului 
palatului/clubului copiilor ori a două treimi dintre membri ori a două treimi din numărul 
membrilor consiliului profesoral. 

(11) Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus 
unu din totalul membrilor săi. 

(12) Membrii consiliului de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 
de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce 
urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore 
înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din 
următoarele mijloace: poşt:1, fax, e-mail sau.sub semnătură.· 

(13),Preşedintele consiliului de administraţie desemnează ca secretar al consiliului de 
administraţie o persoană din rându! personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este 
membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei desemnate. 

(14) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, 
de către o altă persoană desemnată de preşedintele consiliuluî de administraţie. 

(15) Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot. 

(16) Secretarul consiliului de administraţie îndepline,JteJoate atribuţiile prevăzute în actele 
normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţiei din 
unităţile de învăţământ preuniversitar. 

(17) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă. cu votul a cel puţin două treimi dintre 
membrii prezenţi, mai puţin cele prevăzute la alin. (16). 

(18) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al 
Copiilor din Bucureşti se iau cu majoritatea voturilor din totalul membrilor consiliului de 
administraţie. 

,· 



(19) Hotărârile consiliului de administraţie care vizeaz/1 pe,rsonalul din unitate, cum ar fi: 
procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, î: 
aplicarea de saucţiuni şi altele asemenea, se iau. prin vot secret, Membrii consiliului de '! ,I/ 
administraţie care se află in c,onflict de interese nu pmticipă la vot. : 1{ 

(20) Hotărârile consiliului de adminir,trajie privind angajarea, motivarea, evaluarea, 
recompensarea, răspunderea disciplinară, şi disponibilizarea personalului didactic se adoptă cu 
votul a două. treimi din totalul membrilor. 

(21) În situaţii excepţionale, în care hotărârile consiliului de administraţie nu pot fi luate conform 
alin. (16), la următoarea şedinţă, cvorumul de şedinţă necesar adoptării este de jumătate plus unu 
din membrii consiliului de administra.ţie, iar hotărârile :consiliului de administsaţie se adoptă cu 
două treimi din voturile celor prezenţi. 

(22) La sfârşitul fiecăreişedinţe a consiliului de•administraţic; toţi membrii şi invitaţii, dacă este 
cazul, au obligaţia să semneze procesul-verbal i'ncheiat cu aceasti\ ocazie. Preşedintele consiliului 
de administraţie răspunde de acest ,lucru:,, i '. , 

(23) Procesele-verbale se scriu în Registi:u.l de procese- verbale al consiliului de administraţie, 
care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente oficiale. Pe ultima 
foaie, preşedintele scrie nurnăml paginilor şi al registrului; ştm'npilează şi semnează, pentru 
autentificare. , 

(2'4) Registrul de•proces,,-verbale aleconsilîului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, 
de,dosarul care conţine anexele proceselor-verbale: rapoarte, programe, informări, tabele, liste, 
so!1'i:eitări, memorii, sesizări.etc, Cele două documente 0fie:i,1le,. ,registrul şi dosarul se păstrează în 
biroi1l directorului, într-un fişet securizat, ale (;i1ruLchei "'e găsescJa.preşedintele consiliului de 
administraţie şi la seGretarul ~onsiliului de adrni.nistraţic. 

(25) Documentele consiliului de administraţie simt: 

a) graficul şi ordinea de zi a şedinţelorordinar/3 al.econsi.1iului de administraţie;· 

b) convocatoarele consiliului de administraţie; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului de a.drninistraţie; 

d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapomte, programe"infonnări, tabele, liste, 
solicitări, memorii, sesizări etG.); · , .. ,, 

e) registrul de evidenţă a,hotărârilor consiliului de administraţie; 

f) dosarul hotărârilot· adoptate, semnate de preşedinte, ·înregistrate în registrul de evidenţă a 
hotărârilor consiliului de administraţie. 



Art. 16. -
,.\' 

Pe lângă atribuţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale pr. 1/2011, cu modificările şi . ,1 , 

completările ulterioare, şi în alte acte normative, în vigoare, privind organizarea şi funcţionareaI•" 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ prenniversitar şi mobilitatea personalului' 
didactic din învăţământul prenniversitar, consiliul de administraţie mai îndeplineşte şi 
următoarele atribuţii: 

a) aprobă programele de studiu ale cercurilor, conţinând modulele de studiu şi competenţele 
aferente, elaborate separat pentm grupele de iniţiere/de avansaţi/de performanţă, la propnnerea 
consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor; 

b) avizează proiectele de state de funcţii şi de buget ale palatului/clubului copiilor; 

c) aprobă comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârşite de 
personalul salariat al nnităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare. 

SECTIUNEA a 2-a , 

J)irectorul palatu!!!i!.~1.!!!!!!lţti ţopiilo.r. 

Art. 17. -

(L) Directorul exercită conducerea executivă a pafatuiui/cl~bului copiilor, în conformitate cu 
atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile consiliului de administraţie al palatului/clubului 
copiilor, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare. 

(2) Directorul/Directorul adjunct al Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este degrevat de 
norma didactică conform procentului prevăzut de legislaţia în vigoare. ( 

(3) Directorul/Directorul adjunct al palatului copiilor poate fi degrevat, parţial, de norma 
didactică conform normelor legislative aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 
ştiinţifice. 

( 4) Directorul clubului copiilor poate·fi degrevat de nonna didactică, parţial, conform normelor 
legislative aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice. 

(5) Funcţia de director/direc;tor adjimct ai PalatuluINaţionalal Copiilor/al palatelor/cluburilor 
copiilor se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadrele didactice titulare, 
membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea 

.. •,! 



funcţiei de director/director adjunct se otganizează conform metodologiei aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei naţ.ionale şi cercetării ştiinţifice, ; ,,, 

(6) Directorul/Directorul adjunct poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului' 
de administraţie al inspectoratului şcolar/al municipiului Bucureşti, la propunerea a două treimi 
din membrii consiliului de administrnţie al unitt<jii de învăţi!inânt sau la propunerea consiliului 
profesoral, cu votul a două treimi dintre m.embrL În această ultimă situaţie este obligatorie 
realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul 
de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 
directorului/directorului adjunct al unităţii de învăţământ. 

(7) În cazul vacantării fimcţiilor de director/d<ire,1tor adjunct, conducerea interimară este 
asigurată, până la organizarea concu.rsului, dar nu mai t,lrziu de sfârşitul anului şcolar, de un 
cadru didactic titular, numit prin det,1şai'e in interesul învăţământului, prin decizia inspectorului 
şcolar general, cuavizulconsiliului deadministraţie,.al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris 
al persoanelor solicitate. ' , 

(8) În condiţiile în care, după.desfăşurarea 9oncursului, răm.ân vacante funcţiile de 
director/director adjunet, ocuparea-ae.estora-se poate,realiza prin detaşare, în confonnitate cu 
legislaţia în vigoare, până la organizarea timii nou concurs,.dar.nu mai târziu de. sfârşitul anului 
şcolar respectiv. 

(9, Numirea directorului/di'rectornhiadjund al Pal.atului Naţional al Copiilor se face prin ordin 
al ministrului educaţiei naţionale şi cerceHîsii ştiinţifke.. , · 

(10) Ministrul educaţiei şi cercetăi:ii ştiinţifice emite oi"dinul ,pentru ocuparea, prin detaşare, a 
funcţiei de director/director adjunct al Palatului Naţional al Copiilor. 

( 11) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiînţifice. poate dispune încetarea detaşării din funcţia de 
director/director adjunct al Palatului Naţional a1Copi.ilor la o dată anterioară termenului 
detaşării. 

(12) Eliberarea din funcţia de director/director adjunct al Palatului Naţional al Copiilor se face de 
către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în condiţiile legii. 

(13) Directorul palatului/clubului copiilor, care are structuri arondate, desemnează un 
coordonator al structnrii, la propunerea consiliuluLprofosoral, in baza hotărârii consiliului de 
administraţie. 

(14) La Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;furtcţiile de conducere sunt: un director şi 2 
directori adjuncţi. 

(15) Palatele copiilor, care au minimum 35 de norme didactice şi nedidactice, inclusiv cu 
structurile arondate, au dreptul la un post.de director adjunct. 



( 16) Directorii palatelor şi cluburilor copiilor au catedra rezervată în condiţiile stabilite pentru 
cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, conform prevederilor legale în vigoare., • 

(17) Directorul palatului/clubului copiilor este subordonat inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin inspectorul şcolar 
general. Directorul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti este subordonat Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia generală care coordonează activitatea educativă 
extraşcolară. Fişa postului şi fişa de evaluare a directorului sunt elaborate de inspectoratul şcolar 
judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti/Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 

(18) Directorul palatului/clubului copiilor reprezintă palatul/clubul copiilor, inclusiv structurile 
acestora în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de 
lege. 

(19) Directorul palatului/clubului copiilor trebuie să manifeste loialitate faţă de palatul/clubul 
copiilor, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să 
încurajeze şi să îşi susţină colegii în vederea motivării pentru formarea continuă şi pentru 
crearea, în palatul/clubul copiilor/structură, a unui climat optim desfăşurării procesului de :+ 
învăţământ. 

(20) Directorul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti 
coordonează, direct, compartimentul financiar-contabil. Personalul compartimentului financiar
cof,tabil este subordonat directorului palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din 
Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea confonn atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului. 

(21) Vizitarea palatului/clubului copiilor/structurii şi.asistenţa la activităţi, efectuate de persoane 
din afara palatului/clubului copiilor/structurii, se fac numai cu aprobarea directorului, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, 

Art. 18. -

(l) Drepturile şi obligaţiile directorului palatului/clubului copiilor sunt cele prevăzute de lege, de 
,> prezentul regulament, precmn şi de regulamentul de organizare şi funcţiona.re a palatului/clubului 

copiilor. 

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului palatului/clubului copiilor se aprobă de 
către inspectorul şcolar general. 

(3) Pentru Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, perioada concediului anual de odihnă al 
directorului se aprobă de către secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar. 



Art. 19. -

Pe lângă atribuţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, direc.torul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din 
Bucureşti mai îndeplineşte şi următoarele: 

a) prezintă rapoarte de evaluare semestriale şi anuale în fa[a consiliului profesoral şi consiliului 
de administraţie; 

b) în cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul 
să interzică aplicarea lor şi este obligat să informeze în acest sens, în termen de 3 zile, 
inspectorul şcolar general, respectiv direcţia generală din Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, responsabilă de coordonarea activităţii extraşcolare; 

c) este ordonatorul de credite al palatului/clubului copiilor şi are responsabilităţile stabilite de 
reglementările legale în vigoare; 

d) propune regulamentul de.organizare şi.funcţionare apalatuh1i/clubului copiilor consiliului 
profesoral, spre analiză, şi consiliului de administraţie, spre aprobare; 

e) elaborează planul manageriaI, coordonează elaborarea proiectulli.i de dezvoltare al 
palatului/clubului copiilor, prin ca!'estabileşfo politica educafională a acestuia; 

f)"'este direct responsabil de calitatea,educaţiei furnizate de palatul/clubul copiilor/structurile 
arondate palatului/cluburilor copiilor; 

g)"'lansează proiecte de parteneriat edilcaţional la nivel local, naţional, internaţional; 

h) în baza propunerilor consiliului profesoral numeşte, prin.decizii.; şefii catedrelor de 
speciaiitate/comisiilor metodice, ai co1i:1partimentelor funcţionale, precum şi ai altor colective şi 
comisii prevăzute în metodologiile emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

i) poate propune consiliului profesoral cadr„ didactice care să facă parte din consiliul de 
-administraţie, conform procedurii de alegere prin vot secret; 

j) solicită comitetului de părinţi/asociaţiilor de părinţi, consiliului judeţean/consiliului local 
desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor; 

k) elaborează fişa de evaluare pentru directorul adjunct, coordonatorii structurilor, şefii 
catedrelor de specialitate/comisiilor metodice, şefii compartimentelor foncţionale, precum şi 
pentru cei ai altor colective şi,comisii prevăzute .în metodologiile emise de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice şile supune aprobării consiliului de.administraţie; 

1) elaborează, împreună cu membrii consiliului de administraţie, fişele posturilor şi fişele de 
evaluare pentru personalul din subordine, conform legislaţiei în vigoare; 



m) elaborează proceduri interne de lucru, care se aprobă în consiliul de administraţie al 
palatului/clubului copiilor; 

n) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice; 

o) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă 
ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, cu aprobarea consiliului de 
administraţie; 

p) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei 
în vigoare; 

q) poate propune consiliului de administraţie angajarea de personal plătit din venituri 
extrabugetare proprii, în vederea îmbunătă.ţirii activităţii desfă.şurate în cadrul palatului/clubului 
copiilor; 

r) aprobă trecerea personalului salariat de la o treaptă profesională la alta, în condiţiile prevăzute ,,.,l f 

de legislaţia în vigoare; 

s) numeşte, prin decizie, comisiile de cercetare disciplinară aprobate de consiliul de administraţie 
şi aplică sancţiunile stabilite de aceste comisii pentru abaterile disciplinare săvârşite de 
personalul palatului/clubului copiilor/structurii confomi prevederilor legale în vigoare; 

ş) răspunde de respectarea condiţiilor şi.a exigenţelor privind normele de igienă. şcolară, de 
protecţie a mur1cii, de protecţie civită; 

t) elâborează proiectul de buget, de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării consiliului 
de administraţie al palatului copiilor/clubului copiilor; 

ţ) beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare. 

u) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţic,:decizia de constituire a comisiilor din 
cadrnlunităţii de învăţământ; · 

v) asigură, prin responsabilul comisiei pentru cmriculum, aplicarna planului de învăţământ, 
aprogramelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;p) controlează, cu 
sprijinul responsabilului comisiei pentru cuniculum,calîtatea procesuluiinstructiv-educativ, prin 
asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educativeextracurriculare şi extraşcolare;se 
adaugăz)propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul 
unorformaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, 
cumar fi epidemii, intemperii, calamităţi,. alte situaţii exc;epţionale;aa)coo.rdonează activităţile 
realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelulunităţii de învăţământ şi 
stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitateade valorificare a 
acestora. 



Art. 20. -

(1) Directorul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti/ai palatului/al clubului copiilor 
răspunde în faţa consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, 
evaluare şi control de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţ.ifice/inspectoratului 
şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Mlmicipiului Bucureşti pentru activitatea proprie, 
conform fişei postului elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

(2) Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al 
Mm1icipiului Bucureşti evaluează activitatea directorului palatului/chlbului copiilor şi îi acordă 
calificativul anual, pe baza fişei de evaluare elaborate de Ministeni.l Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 

(3) Îil cazul Palatului Naţîonal.al Copiilor dinBucureşti,:direcţia.genetală, care coordonează 
activitatea educativă extraşcolară din ca<lrnl Ministeruh,ii Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
evaluează activitatea directorului ~i •îi a.cor(lă i:alifkativuhmuaL ·· · · · · ,, . 

b.rt. 21. • 

Ditectorul palatului copiilm.ymate să îndn:ih1e activitatiea e,4uoativă a duhurilor copiilor la nivel 
judeţean. · , 

Art. 22. -

(1 ):jfj)itectorul adjunct îşi desfiă.şoarăactivitateilîn snhorclinea dir~ctorului conform fişei postului 
şi îitconcordanţă cu atribuţiiJ.e.•stabiliteprin prezcntulrngi1lmnen!. şi }Jrinregulamentul intern de 
organizare şi fmit:ţionare a' unităţii de înv{tţământ 

(2) Fişa postu.lui directorulu.i adjunct şi cea de evaluare sunt elaborate conform art. 19 lltJ}. 

(3) Directorul adjunct îndeplineşte·âtribiiţiile: delegate de director pe.o perioadă determinată, 1· 

(4) Directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de 
administraţie şi a organelor de îndrnmare, evaluare şi control de la nivelul inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Mmricipiului Bucureşti şi de la nivelul Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării Ştiinţifice, în cazi:ll Palatr1luiNaţional al,Copiilor din Bucureşti, pentru activitatea 
proprie, conform fişei postului. •·· .· · · 

( 5) Inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia generală, care 
coordonează activitatea educativă extraşcolară; hi cazul Palatului Naţional al Copiilor din 
Bucureşti, evaluează activitatea directorului a□jlmct, pe baza fişei de evaluare prevăzute la alin. 
(2), şi ii acordă calificativul anual. 



(6) Directorul adjunct beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale 
în vigoare. 

SECŢIUNEA a 3-a 

Consiliul profesoral 

Art. 23. -

(1) Consiliul profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice din palatul/clubul 
copiilor, inclusiv din structurile arondate acestora, şi funcţionează conform prevederilor legale în 
vigoare. 

(2) Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

(3) Şedinţele consiliului profesoral al palatului/clubului copiilor se desfaşoară, legal, în prezenţa 
'a două treimi din numărul total al membrilor. 

( 4) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total 
al membrilor consiliului profesoral., şi sunt obligatorii pentru personalul palatului/clubului 
copiilor/structurii, precun1 şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se 
stabileşte la începutul şedinţei. 

(5)Personalul didactic auxiliar al palatului/clubului copiilor/structurii poate fi invitat la şedinţele 
consiliului profesoral. 

(6) La şedinţele consiliului profesoral, directorul. palatului/clubului copiilor poate invita, în 
funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţii desemnaţi ai comitetului de părinţi/asociaţiilor de 
părinţi, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali. 

(7) Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice . 
+din palatul/clubul copiilor/structuri. Absenţa nemotivat,\ de la aceste' şedinţe se consideră abatere 
disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare 
a palatului/clubului copiilor. 

(8) Directorul palatului/clubului copiilor numeşte, prin decizie, în baza votului cadrelor didactice 
secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele
verbale ale şedinţelor consiliului profesoral: 

(9) In situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 
excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfaşura on•-line, prin mijloace electronice 
de comunicare, in sistem de videoconferinţă. 

. ' 
' 



Art. 24. -

Pe lângă atribuţiile prevăzute în Legea gr. l/2QJJ_, cu modificările şi completările ulterioare; şiît/ 
altor prevederi legale în vigoare, consiliul profosoral aJ palatului/clubului copiilor mai· 
îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 

a) aprobă componenţa nominală a catedrelor de specialitate din palatul/clubul copiilor; 

b) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii; 

c) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic care solicită acordarea 
gradaţiei de merit sau a aJtor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza rapmiului de autoevaluare 
a activităţii desfăşurate de acesta; 

d) analizează şi dezbate Raµortul de evaluare internă privind caJitatea educaţiei şi Raportul 
generaJ privind starea şi calitatea învăţământului din palatul/clubul copiilor; 

e) dezbate, avizează şi propune spre aprobare consiliului de administraţie planul de dezvoltare al 
palatului/clubului copiilor; 

f) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi foncţionare a palatului/clubului copiilor în 
şedinţa la care participă cel puţin douătmimi dhi pernonalul·safariat din palatul/elubul copiilor; 

g)'dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, planul anual de activitate ale comisiilor de 
speeialitate constituite în palatul/clubul copiilor conform prevederilor legale în vigoare, precum 
şi eventualele completriri sau modificări ale acestora; , · ·· 

h) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Munkipiului.Bueureşti sau din:propria iniţiativă., proiecte de 
legi ori de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă, şi transmite 
inspectoratului şcolar propunerile de modificare sau de completare; · . 

i) dezbate problemele legate de conţinutul sau:de organizarea! activităţii instructiv-educative din 
paJatul/clubul copiilor; 

j) propune componenţa nominală a comisiilor de cercetare a faptelor care constituie abateri 
disciplinare săvârşite de personalul :salru-iat al palatului/clubului copiilor/structurii, conform 
legislaţiei în vigoare; · 

k) propune participarea unităţii de învăţământ la programe şi proiecte educative naţionale şi 
internaţionale; 



1) propune afilierea palatului/clubului copiilor la organizaţii internaţionale omoloage sau de 
profil, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare; 

m) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 
cărora se stabileşte calificativul anual; 

n) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi de dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice; 

o) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 

p) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultând din legislaţia în 
vigoare şi din contractele colective de muncă aplicabile; 

r) propune eliberarea din funcţie a directorului palatului/clubului copiilor, conform legii. 

Art. 25. -

Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c} registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor
verbale. 

d) În unităţile de învăţământ, cu excepţia nivelului preşcolar, se organizează pe durata 
desfăşurării cursurilor serviciul pe şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 

SECTIUNEA a 4-a 
' 

Catedrele de specialitate/Comisiile metodice 

Art. 26. -

(1) În cadrul palatelor/clubmilor copiilor, catedrele de specialitate/comisiile metodice se 
constituie confom1 art. 10 alin. (I). 

(2) O catedră de specialitate/comisie metodică se formează din cel puţin 4 cadre didactice. 

(3) Catedrele de specialitate/Comisiile metodice se subordonează directomlui/directorului 
adjunct al palatului/clubului copiilor. 



(4) Şedinţele fiecărei catedre de specialitate/eomisii metodice se ţin lunar, după o tematică. 
aprobată, anual, de directorul palatului/clubului copiilor. ·, J , ,•\ 

Art. 27. -

Catedra de specialitate/Comisia metodică m.·e următoarele atribuţii: 

a) elaborează propuneri pentru oferta educaţ.ională a palatului/clubului copiilor şi strategia de 
implementare a acesteia; 

b) analizează periodic performanţele elevilor; 

c) elaborează, implementează, evaluează şi amelimează standardele de calitate specifice; 

d) elaborează seturile de comp~tenţe spedfice, ce UI'm.ează a fi formate la fiecare cerc în parte, 
conform propmierilor cadrelor did!l(Jt\C,o coordonatoare de cerc; 

e) organizează. schimburi de experienţă sau alte activită.ţi com1111e cu catedrele de 
specialitate/comisiilemetodice similare dinjud(lţ; dinţară ori din afru:a ţării; . 

f) contribuie la formarea continuă/perfecţionarea şi dezvoltarea profesionaUi. a personalului 
dida<îtic, prin organizarea .activităţilor metodico-ştiinţifice, conform nonnelor metodologice în 
vig<,are. 

Coollll!.onatorul catedrei. de specialhatefooiilisie;i tnetodic,i0 are •mmătoarele atribuţii: 

a) rMpunde în faţa directoluluişi a•c6nsi.Huhii.de•admihi.stratic..de activitatea profesională a 
membrilor catedrei/comisiei; 

. b) întocmeşte şi completeazădo1si'i,ulcatedtei(plam)lde dezvoltare.al•,mtedrei de• 
· specialitate/comisiei metodice;1.plam1rile de ftctivitate'. anuale şLsemestrial<' ale catedrei de 

specialitate/comisiei metodice, plmml de activităţi al catedrei/comisiei metodice pe perioada 
vacanţelor şcolare, fişa profosionalăa fiecărui membru al catedrei de specialitate/comisiei 
metodice ), precum şi alte documei1te stabilite prin regulamentul intern după consultarea cu 
membrii catedrei/comisiei metodice; 

c) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei de specialitate; 

d) efectuează asistenţe fa ore, conform planului de activitat\1 al catedrei sau la solicitarea 
directorului; 

e) consiliază cadrele didactice .în procesul'de ,proiectare şi performanţă didactică; 



f) evaluează activitatea membrilor pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul 
palatului/clubului copiilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi propune 
calificative; 

g) identifică nevoile de formare ale cadrelor didactice din comisie şi recomandă participarea lor 
la cursuri de formare; 

h) organizează şedinţele catedrei/comisiei metodice lunar, după o tematică elaborată la nivelul 
catedrei şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar sau ori de câte ori 
directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar; 

i) elaborează informări/rapoarte semestriale şi anuale asupra activităţii catedrei; 

j) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în palatul/clnbul copiilor, 
cu acceptul conducerii acesteia; 

· k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de. administraţie ... 

CAPITOLUL III 

Rq,crutarea şi şelecfi.a r~syrsel~n· -~!!Hll!!Lili.!.tJ!!!late si cluburi 
ale copiilor 

M,..29,: 

(1) Personalul din palatehi şi cluburile. copiilor este format din personal didactic şi personal 
nedidactic. · · · 

,(2) În palatele şi cluburile copiilor pot funcţiona personal didactk asocJ.at şi personpl didactic 

: pensionat. 

(3) Personalul didactic şi ~~ociat se definesc conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

( 4) F armarea iniţială. şi continuă a personalului didactic se realizează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(5) Personalul nedidactic 'lşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor legale în vigoare. 

( 6) Numărul de posturi/norme didactice şi.nedidaetice se propur1e de către consiliul de 
administraţie al nnităţii de învăţământ, se avizează de inspectoratul şcolar şi se aprobă de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 



Art. 30. -

Activitatea didactică din cercurile organizate în cadrul palatelor şi cluburilor copiilor este /'! 
condusă de personal didactic, conform prevederilor legale în vigoare. · · t ' 

Art. 31. -

(1) La palatul/clubul copiilor, norma didactică se poate constitui atât din grupe în profilul 
cercului, cât şi din grupe cu alt profil. 

(2) (]rupele cu alt profil pot fi maximum. 3 şi se constituie cu aprobarea consiliului de 
administraţie al palatului/duhului copiilor. 

(3) Numărul de elevi/grupă poate varia 'în funcţie de profilul cercului şi de condiţiile de spaţiu în 
care se desfăşoară activitatea cercilllli. 

(4) Pentru sporturile individuale, numărul de copii/nivel de grupă este după cmn urmează: 

a) pentru grupele de începători -î1.trnedJel2 copii/tinerifdarnurnai pnţinde 8;. 

b) pentru grupele de avar1saţi - în medie 1 O copii/tineri, dar nu mai puţin de 6; 

c) pl::htru grupele de perfonnanţă · \'n medie 8 copii/tineri, dar nu mai puţin de 4. 

(5)\fll.:tttm sporturile de echipă, numărul de.copii/nivel de g.rupă este .după. cum urmează: 

a) pentru gmpele de. î.ncepători - în medie 20 copil/tineri, dar nu mai pujîn de 16; 

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

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

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

a) pentru cercurile de dans modem, numărul mediu de elevi este de 14, dar nu mai puţin de 12; 

b) pentru cercurile de dans popular, nurnămlrnediu de elevi este de 16, dar nu mai puţin de 14. 

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

a) pentru cercurile de muzică vocală, mimăm! mediu de elevi este de 12, dar nu mai puţin de 10; 

b) pentru cercurile de muzică instrumentală- formaţii, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu 
mai puţin de 1 O; 



c) pentru cercurile de muzică - instrumente muzicale, numărul mediu de elevi este de 4, dar nu 
mai puţin de 2; 

d) pentru cercurile de muzică- grup vocal, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puţine; 
de 10; 

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

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

a) pentru grupele de începători, nwnărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puţin de 10; 

b) pentru grupele de avansaţi, numărul mediu de elevi este de 1 O, dar nu mai puţin de 8; 

c) pentru grupele de performanţă, numărul mediu de elevi este de 8, dar nu mai puţin de 6. 

(9) Pentru celelalte tipuri de cercuri, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), (5), (6), (7) şi (8), 
numărul copiilor/nivel de grupă este după cum urmează: 

a) pentru grupele de începători, numărul mediu de elevi este de 14, dar nu mai puţin de 1 O; 

b) pientru grupele de avansaţi, numărul mediu de elevi este de 12, dar nu mai puţin de. 8; 

c) pwitru grupele de performanţă, nw11ărul mediu de elevi este de l O copii/tineri, dar nu mai 
puţin de 6. 

Art. 32. -

(1) Un cerc cu normă întreagă, la care instruirea copiîlor se realizează colectiv, are minimum 90 
de copii, norma didactică fiind de 18 ore/săptămână. Un cerc cu normă întreagă condus de W1 

maistru instructor/maistru coregraf/antrenor/institutor are minirnwn 120 de copii, norma .,,. 
didactică fiind de 24 ore/săptămână. ,1 

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

b.rt. 33. -

(1) Activitatea cu o grupă de copii se desfilşoară 100 de minute/săptămână., programate în aceeaşi 
zi. 

(2) Cu grupele de performanţă se pot desfăşura, în cadrul cercului, 200 de minute pe săptămână, 
programate în două zile. 



(3) Grupele de performanţă se constituie cu aprobarea consiliului de administraţie al 
palatului/clubului copiilor, pentru elevii care, în cadrul activităţii organizate în cercurik din 
palatele şi cluburilor copiilor, ating un nivel ridicat de cornpetenţ,:, obţinând rezultate de excepţiţţ 
la nivel naţional sau internaţional. '!' 

( 4) Grupele de performanţă se pot constitui numai după minirmm1 un an de activitate, pe baza 
unui portofoliu de rezultate care să confirme solicitarea înfiinţării unei astfel de grupe. 

(5) Fiecare cerc poate să aibă maximum o grupă de performanţă. 

Art. 34. -

(1) Ocuparea posturilor didactice var.ante şi rezervate din palatele/cluburile copiilor/structuri se 
realizează conform prevederilor legale, în vigoare. 

(2) Dil'ectorul palatului/chibului copiilor poate transfera, temporar sau definitiv, o normă 
didactică de la palatul/clubul copiilor la strncturile arqndate. şi invers, cu aprobarea consiliului de 
administraţ.ie şi cu aviz1ilinspectoratului şcolarjudeţ,:anJinspectoratu! Şcolar al Municipiului ( ,/' 
Bucureşti. 

(3) Directorul, împretmă cu consiliul de administraţie, răspunde de selecţia şi angajarea 
personalului didactic din palatele copiilor/cluburile copiilor/strncturilor. 

( 4) Angajarea personaluluf didactic; asod.at şLcel pe11sionatdi11 palatele/cluburile. 
copllîlm/structurilorse realizează prin încheierea contractului illdivi.dual de muncă de către 
directorul unităţii. 

'• ,1. 

(5) Bir,lctornl, cu aprobarea condliului de adtnini,:tra.ţie; poate angaja, pe o perioadă determinată, 
cadre didactice asociate şi pensitniate i;ar(;;să desfăşoare â.ctivitate extraşcolară, în regim plata cu 
ora, în conformitate cu legislaţia în vigoare .. 

Art 35. -

Concursul de ocupare a posturilor la palatele şi chiburile copiilor se realizează conform 
prevederilor legale. în vigoare'. 

,I .. 

Personalul încadrat în învăţământul preuniversitar., în m1ităţi care realizează activităţi 
extraşcolare, pe func.jiile didactice, beneficiază, potrivit Legli:nN l/2011; cu modificările şi 
completările ulterioare, de dreptul de. a participa la oricare dintre formele de organizare a 
formării continue prevăzute de legislaţia în vigoare. 



Art. 37. -

(1) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, îndrumare şi de control din palatele f 
şi cluburile copiilor este obligat să participe la programe de formare continuă, astfel încât să·· i > 
acumuleze, la intervalul consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de 
definitivare în învăţământ, minimum 90 credite profesionale transferabile. 

(2) În cadrul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti se înfiinţează Departamentul de 
formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile copiilor. 

(3) Regulamentul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti reglementează organizarea şi 
funcţionarea Departamentului de fom1are a personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele 
şi cluburile copiilor. 

(4) Departamentul de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din cadrul Palatului 
Naţional al Copiilor din Bucureşti asigură şi servicii de rnentorat în domeniul activităţilor 
extraşcolare. 

(5) Directorul Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti numeşte, prin decizie, coordonatorul 
Departamentului de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din palatele şi cluburile 
copiilor, la propllllerea consiliului profesoral, cu avizul consiliului de administraţie. 

( 6) Palatele copiilor pot organiza programe de formare .continuă a personalului didactic pentru 
acele d0n1enii de activitate în care au performanţe deosebite, displlll de resursele umane şi 
logistioe'necesare şi au programul acreditat. 

(7) DeJî)artamentul de formare a personalului. didactic şi didactic auxiliar din cadrul Palatului 
Naţionllll al Copiilor din Bucureşti realizează documentaţia aferentă autorizării/acreditării 
palatelor copiilor ca centre de certificare a competenţelor dobândite de elevi/copii/tineri confom1 
prevederilor fil1~ 13 şi a altor acte normative în vigoare. 

Art. 38. -

(I) Personalul didactic din palatele ~i cluburile copiilor beneficiază de toate. drepturile prevăzute :,, ' 
de Legea nr. l/2O11, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte acte normative care ,,, 
reglementează drepturile acestuia. 

(2) Personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor. are· obligaţii şi răspunderi în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 1/2O11,.cu modificările şi completările ulterioare, şi cu alte acte 
normative care le reglementează. 



CAPITOLUL IV 

Evaluarea actiyitătii c!,lq_u_aţat~!~.ti clufu-!riJe copiilor 

Art. 39. -

(!) Evaluarea activităţii educative din palatele şi cluburile copiilor vizează gradul de dezvoltare 
şi diversificare a setului de competenţe-cheie ale elevilor, prin activitiiţi educative extraşcolare. 

(2) Evaluarea activităţii didactice din palatele şi cluburile copiilor se realizează prin procedurile 
specifice inspecţiei şcolare reglementate prin prevederile legale în vigoare, prin procedurile 
menţfonate în prezentul regulament şi prin proceduri interne stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a palatului/clubului copiilor . 

. . 

Art. 40. -

Evaluarea activităţii educative desfă~uratc îu cadrul cercurilor se poate realiza şi prin participarea 
la manifestări educaţionale consacrate; &pe,;facole :şi s,1rbăd, ijxpoziţii, simpozioane, concerte, 1* 
turnee, tabere de profil şic0:ncurs11ri, ◊rganizatda nivel rngfo'nal, ::naţional şi internaţionaL K. 

Art. 41. · ; I.'' 

(1) Evaluar1ca twtivită.ţii. copiilor care frecve11IN1,;ă cert,1'.H'He·dh1 rpulatcJe şicl.oburile copiilor se 
realizează pe b!îma,:unui portofoliu individual de:st1idii c:are cnprirnfo: fişa modulelor dt: studii 
parcurse, totalitatea diplomelor, c,orl;ifica1:d.or şi. îns(Jrismilor obţii1ute în urma evaluării 
eompetenţe!orc:dobândite sau a particip/J.riî la 1i1.,tivităţi de profil. 

(2) Rezultateleevaluărfranuak aa.ctivităţii destaşmate,de copiiîi;r palatele şi clubttrile copiilor 
sunt înscrise în documente specifice, m,)nţionat<l·ÎI\;regulări1entţil internde;organizarc şi 
'ftmcţionare a palatului/olubului poplilor. · 

Art. 42. · . 
• ' ·,1 

(1) Evaluarea activităţii diclactic:0N,m'ij'Ute :dei;făşi1rnti, dGi eaclrele didactice cootd<inatoaxe ale · 
c.ercurilor din' palatele şi 'Cluburile copiik,r.se ,feinaH""ează:prin'.aC1)rdarecE1 unui calificativ anual. 

. ' 
.,"" 

(2)Evaluarea activităţii· personalului9-idac,tic,şi didactfo.auxiliar din palatele şi cluburile copiilor 
se validează îu consiliul profesoral şi se aprobă de crttre consiliul de administraţie al 
palatului/clubului copiilor, pe'bacza metl1dologi1H .elaboni.te-ifo Mini:sternl Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice .. 

Art. 43. 0 

Evaluarea activităţii directorului din palatele şi cluburi.le copiilor se realizează pe baza 
metodologiei elaborate de Mii1isterul,Edudaţiei.şi•Cercetă,i.i Ştiinţifice .. ·· 

I, 



Art. 44. -

Evaluarea personalului nedidactic din palatele ~i cluburile copiilor se realizează de către 
persoana cu atribuţii de conducere din compartimentul in cadrul. căruia îşi desfăşoară activitatea 
sau, după caz, care îi coordonează activitatea şi se aprobă de că.tre consiliul de administraţie. 

Părintele sau reprezentantu] legal i1l antepreşcolaruJui/ prqcollruluisau al elevului din 
învăţământul obligatoriu are obligaţia de ,dsustine peacesta întictivitatea de învăţare f 
desfăşurată, inclusiv în actlvitat0a de învăţarerealiz.atăprin intermediul tehnologiei şi al ,, 
internetului, şi de a colabora cupersonalul unităţii de învăţăm:lnt pentru desfăşurarea în condiţii 
optime aacesteiactivităţi 

CAPI'fOLUL V 

Evaluare~t~!ll"~!!JEiÎateţ9_r.&l~m.tiuri!Q.ţ~SOPJilor 
Art. 45. -

(1) Evaluarea instituţională a palatelor/cluburilor copiilor se realizează de către inspectoratele 
şcolare, în conformitate cu documentele norma.tive elaborate ife.]1;,finisterul Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice. 

(2) Evaluarea instituţion.ală a Palatului Naţional a! Copiilor dirt Bucureşti se realizează de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin direcţia generală care coordonează activitatea 
educativă extraşcolară. ,. 

'. ,, 
~-·~ I· 
lt -

}1alatul NaţiotJ.iill al Copiilor dinBucureştî, palatele ~i.oluburile copiilor şi structurile existente 
sµnt unităţi de•invăţământ acreditate. · · 

(1) Evaluarea intemă.a caiităj:ii educaţiei fumizate în.Palatul Naţional al Copiilor din 
Bucureşti./palatele/cluburilf.l ·c,cipiilor serealize.ază ·confonn. legislaţiei în vigoare, specifice acestui 
tip de unităli de.învăţământ. 

(2) Evaluarea internii se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământul preuniversitar. 

~~ 

(3) În conformitate cu prevederillcl legale, la nivelul fiecii.mi palat/club al copiilor se înfiinţează 
Comisia pentru evaluarea şi asigu:rnrea calităţii (CEAC), care funcţionează. în baza propriei 
strategii şi a propriului regulament de funcţionare aprobatr,: de consiliul de administraţie. 







( 4) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 48. -

(!) Evaluarea externă a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, a palatelor şi cluburile 
copiilor se realizează conform legislaţiei în vigoare, specifice acestui tip de unităţi de 
învăţământ. 

(2) Evaluarea externă a Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti, a palatelor şi cluburile 
copiilor are la bază raportul de evaluare.internă. 

(3) Documentele de diagnoză ale unităţii de invăţământ sunt:a)rapoartele anuale ale comisiilor şi 
compartimentelor din unitatea de învăţământ;b)raportul de evaluare internă a calităţii.ART. 30 
(4) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct/directorii 
adjuncţi, după caz. 

( 5) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea "/t. 
directorului la începutului anului şcolar următor. 

(6) Rapomtele anuale de activitate sunt făcute publice-pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în 
lipsa acestuia, prin orice altă fonnă ... 

(7) Documentele manageriale de evidenţă sunt: , 

a)statul de funcţii;b )organigrama unităţii de invăţământ;c )schema orară a unităţii .de 
învăţământ/proeiramul zilnic al nnităţii de învăţământantepreşcolar/preşcolm·;d)planul de 
şco !ari zare 

CAPITOLlJl„ VI 

Ji'inantarea si ba.za materială --~---------.. , 

Art. 4:9.:: 

(1) Palatele/Cluburile copiilor şi structurile acestora existente sunt finanţate de la bngetul de stat, 
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin intermediul inspectoratelor şcolare 
judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare. 

(2) P~latul Naţional al Copiilor din Bucureşti este finanţat direct de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice. 

'" '. 

(3) Palatele/Cluburile copiilor/Structurile existente/Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti 
pot/poate fi finanţat( e) şi de către autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene. 



(4) Consiliile judeţene/Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti/Consiliile 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot/poate finanţa activităţile desfăşurate de Palatul . 
Naţional al Copiilor din Bucureşti, de palatele/cluburile copiilor/structuri, prin hotărâri proprii. · 

Art. 50. -

(1) Directorul şi consiliul de administraţie al palatului/clubului copiilor răspund de încadrarea în 
bugetul alocat conform legii. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli, care se întocmeşte anual, conform legislaţiei în vigoare, se 
aprobă şi se execută în condiţiile legii. 

Art. 51. -

(1) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti/Palatele/Cluburile copiilor pot/poate realiza 
venituri proprii extrabugetare din activităţi specifice, conform legii: donaţii, sponsorizări, 
închirieri de spaţii/interval orar/zi, servicii educaţionale, activităţi tip plata cu ora sau din alte 
surse legal constituite. 

(2) Veniturile proprii extrabugetare nu diminuează finanţarea de bază, complementară sau 
suplimentară şi sunt utilizate conform deciziei consiliului de administraţie al Palatului Naţional 
al Copiilor din Bucureşti/palatelor/cluburilor copiilor, indiferent dacă este vorba de investiţii, 
achiziţii de mijloace fixe ori obiecte de inventar. 

(3) La sfârşitul anului bugetar, sun1ele necheltuite din venituri proprii extrabugetare rămân în 
contul palatului/clubului copiilor/Palatului Naţional al Copiilor din Bucureşti care le-a realizat şi 
se reportează pentru bugetul anului următor. 

Art. 52. -

(1) Finanţarea proiectelor/activităţilor educative, a competiţiilor, a concursurilor şi 
festivalurilor naţionale şi internaţionale, precum şi a campionatelor naţionale şcolare este 
asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în urma evaluării proiectelor 
depuse, conform unui regulament specific. 

(2) Manifestarile educative mentionate la alin.(!) pot fi finantate si de autoritatile publice 
locale si judetene. 

(3) Proiectele, concursurile, festivalurile, manifestarile si evenimentele educationale 
extrascolare regionale si judetene sunt finantate, integral, de catre autoritatile 
administratiei publice locale si judetene. 



Art.53. 

Ministerul Educatiei Nationale finanteaza annual, prin Calendarul Activitatilor educative 
Nationale aprobat de ministerul educatiei si cercetarii stiintifice/secretarul de stat pentru 
invatamant preuniversitar, proiecte, competitii nationale si international organizate de 
Ministerul Educatiei Nationale, Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palate?cluburi ale 
copiilor si alte unitati de invatamant. 

At·t.54. 

Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele/cluburile copiilor pot/poate avea in 
patrimoniu terenuri agricole, statiuni stiintifice experimentale, sere, baze si complexuri 
cultural-sportive, parcuri-scoala de circulatie, cartodromuri, sate de vacanta,cabane turistice, 
mijloace auto, spatii de cazare, pensiuni, cantine, Sali de sport,bazine de inot, partii de schi, 
centre de agreement, tabere scolare etc. 

Art.55. 

Baza materiala a palatului/clubului copiilor/Palatului National al Copiilor din Bucuresti este 
gestionata si administrate conform prevederilor legale in vigoare. 

Art.56. 

Mutarea Palatului National al Copiilor din. Bucuresti/palatelor/cluburilor copiilor in alte sedii 
atribuite leg;al sp va face, numai daca noile· S(;dii sunt puse la dispozitie conditii cel putin 
similare, ca.,spatiµ si functionalitate, cu cele in care Palatu! National al copiilor din 
Bucuresti/Clubul copiilor si-a desfasurat anterior activitatea si numai dupa obtinerea 
acordului scri.s al Ministerului Educatiei Nationale privind aceasta mutare. 

Art.57. 

In incinta palatelor Copiilor poate functiona Consiliul Judetean al elevilor /Consiliul elevilor 
din municipiul Bucuresti, in cazul in care baza materiala si logistica o permite, conform 
prevederilor legale privind organizarea si functionarea Consiliulut national al elevilor. 

MĂSURI LA NIVELUL PALATULUI COPIILOR Sl ELEVILOR ILF'OV PRIVIND 
SUSPENDAREA CURSURILOR 

I.Asigurarea cadrului legal pentru deslîişm·,u-ea activităţii didactice în mediul online 

Elaborarea, aprobarea şi comunicarea Planului judeţean de intervenţie educaţională 
pentru situaţia suspendării cursurilor din învăţământul preuniversitar la nivelul PCE Ilfov. 

Organizarea unei baze. de date· care să cuprindă totalitatea platformelor de e-learning 
utilizate în PCE Ilfov, 

Întocmirea unei proceduri • operaţionale care să reglementeze desfăşurarea activităţii 
didactice în mediul online. 



2.Colaborarea şi comunicarea permanentă cu toţi partenerii educaţionali, în vederea 
asigurării resurselor necesare desfăşurării activităţii online 

Colaborarea cu autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, agenţi! 
economici etc. pentru dezvoltarea de resurse educaţionale deschise, platforme de învăţare online,\' , 
aplicaţii digitale, şi alte resurse care pot facilita şi asigura suport pentru activitatea de învăţare 
online la nivelul PCE Ilfov. 

3.Realizarea procesului de învăţare online 
Coordonarea realizării de Resurse Educaţionale Deschise în vederea optimizării activităţii de 
învăţare online , lecţii pentru toate disciplinele ( cercuri), evaluare educaţională şi cercetare 
tematică.Îndrumarea cadrelor didactice in vederea proiectării activităţilor de predare-învăţare
evaluare online.Identificarea si valorificarea exemplelor de buna practica dezvoltate de catre 
cadrele didactice. Postarea periodica de anunturi, reglementari legale,comunicate de presa, 

exemple de activitati si instrumente de lucru, mesaje motivationale pentru copii, parinti, cadre 
didactice.Servicii specializate la distanta oferite de profesori. Modele folosite pentru activitatea 

la distanta: Whatsapp, telefonic, Facebook, inclusiv platforme educationale din cadrul PCE Ilfov 
si postarea acestora pe site-ul PCE Ilfov. 

4.Coordonarea şi monitorizarea organizării şi desfăşurării activităţilor-suport 
pentru învăţarea online 

Asigurarea comunicării modului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor suport pentru 
învăţarea online, conform formatului ataşat (Anexa I), în format electronic, către directorul 

unităţii de învăţământStabilirea, de către conducerea unităţii de învăţământ, a instrumentelor de 
· monitorizare, a activităţilor de predare- Îl).văţare-evaluare desfăşurate de cadrele didactice. 

Monitorizarea activităţilor online desfăşurate de cadrele didactice din unitatea de învăţământ , 
prin intermediul instrumentelor elaborate la nivelul unităţii de învăţământ 

Coordonarea şi monitorizarea de către director a efectuării de către cadrele didactice a 
activităţilor de predare-învăţare. 

5.Colectarea datelor din unitaţea de învăţământ 

Realizarea bazei de date cu elevii care pot participa la activităţile de învăţare online 

6.Reglarea procesului de predare-învăţare-evaluare în mediul online prin utilizarea 
datelor rezultate din feedback 

Colectarea feedback-ului privind activitatea de predare-învăţare online şi identificarea unor 
măsuri de optimizare a acesteia. 



Coordonarea realizării planurilor de recuperare şi a planurilor remediale pentru elevii care în 

perioada desfăşurării cursurilor în mediul online nu au putut participa, din motive obiective. 

ÎNTOCMIT, ,...,, (\ \ 

Prof.Răileanu Mariana l ~~ 
DIRECTOR, Prof.dr. Elena-Diana DICIANU 
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Am luat la cunostintă: , , 

1. Railenu Mariana 

2. Flore Laura 

3. Pieptea Gabriela 

4. Mindroasa Stan 

5. Oprea Livia 

6. Doban Elena 

7. Manolache Nicolae 

8. Dicianu Elena -Diana 


