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Buletin informativ 

privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2022 

 

Raportul anual întocmit conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 referitor la accesul la 

informaţiile de interes public cuprinde:  

 

a) Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 

publice  
 Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011  

 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022 

 Regulamentul Intern  

 

b) Structura organizatorică  
Instituţia este condusă de către Consiliul de Administraţie care are în componenţa sa un număr 

de 7 membri. Directorul grădiniței este preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului 

Profesoral şi exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile 

conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu 

alte reglementări legale.  

De asemenea, în cadrul instituţiei funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 

Calităţii în educaţie (CEAC), conform prevederilor legale în vigoare și Comisia de monitorizare 

(SCIM). 

În subordinea directorului conform Organigramei instituției îşi desfăşoară activitatea:  

 compartimentul secretariat,  

 compartimentul financiar contabil,  

 compartimentul administrativ,  

 Comisia pentru curriculum; 

 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

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

 Comisia de monitorizare; 

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

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

Atribuţii:  

Consiliul de administraţie:  

a)  Adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ. 

b) Aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ. 

            c ) Aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral. 

c) Stabileşte poziţia şcolii în relaţie cu terţi. 

d) Organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de director. 

e) Aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 

personal nedidactic. 

f) Aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor, la propunerea consiliului 

profesoral. 

g) Sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor, conform legii. 

h) Aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor. 
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i) Îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de 

director. 

j) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei 

naționale, respectiv ale Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

    

Consiliul profesoral:  
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 

Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca, care se face public; 

    b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 

    c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

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

ale acestora; 

    e)   propune acordarea recompenselor pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, 

conform reglementărilor în vigoare; 

     f) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 

    g) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

    h) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea 

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

autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta; 

    i) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională 

ale cadrelor didactice; 

    j) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului "Profesorul anului" 

personalului didactic de predare  cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea 

de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a Grădiniței 

cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

    k) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de 

acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea 

la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de 

completare a acestora; 

    l) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din Grădinița cu P.P. 

,,Micul Prinț” Cluj-Napoca şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a 

acestuia; 

    m) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii; 

   n) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice 

alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

    o) propune eliberarea din funcţie a directorului Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca, 

conform legii. 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)  

 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute 

de legislaţia în vigoare;  

 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară 

respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, 

prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;  

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

 cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme  

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



 

Comisia pentru curriculum:  
     a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului 

Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca şi nevoilor educaţionale ale copiilor, în 

vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

    b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; 

    c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

    d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

    e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

    f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor; 

    g) monitorizează parcurgerea curriculumului la fiecare grupă şi modul în care se realizează 

evaluarea copiilor; în acest sens, personalul didactic de predare  are obligaţia de a 

completa Condica de evidență a activității didactice la zi, acesta fiind document justificativ 

pentru activitatea derulată la grupă; 

    h) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, activități demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

    i) implementează standardele de calitate specifice; 

    j) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 

    k) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu 

(grupă); 

    l) orice alte atribuţii ce decurg din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca. 

 

Compartimentul secretariat  

    a) transmiterea informaţiilor la nivelul Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

    b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 

    c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de 

către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 

    d) înscrierea copiilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea 

permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea preşcolarilor, 

în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

    e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării activităților de ocupare a posturilor 

vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 

    f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare 

la situaţia şcolară a preșcolarilor, a statelor de funcţii; 

    g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa  documentelor şcolare, în conformitate cu 

prevederile regulamentului privind regimul juridic al documentelor de evidenţă şcolară în 

învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice; 

    h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor 

de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

    i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente; 

    j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei 

în vigoare sau fişei postului; 

    k) întocmirea statelor de personal; 

    l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor Grădiniței cu P.P. 

,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

    m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

    n) gestionarea corespondenţei Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 



    o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

    p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele 

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al Grădiniței cu 

P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca, regulamentul intern, hotărârile consiliului de 

administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

Compartimentul financiar contabil:  

    a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

    b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al Grădiniței cu P.P. ,,Micul 

Prinț” Cluj-Napoca, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile 

consiliului de administraţie; 

    c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în 

vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

    d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

    e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 

    f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 

Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca şi înregistrarea în evidenţa contabilă a 

documentelor; 

    g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 

    h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi 

ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 

    i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 

    j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca faţă de 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 

    k) implementarea procedurilor de contabilitate; 

    l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-

Napoca; 

    m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 

    n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 

normele legale în materie; 

    o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

 

Compartimentul administrativ:  

    a) gestionarea bazei materiale; 

    b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

curăţenie şi gospodărire a Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

    c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

    d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a Grădiniței cu P.P. 

,,Micul Prinț” Cluj-Napoca; 

    e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 

compartimentului; 

    f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din 

gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

    g) evidenţa consumului de materiale; 

    h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind 

sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

    i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

    j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 



 

Programul de funcţionare al instituţiei:  
  06.00 – 18.30 Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca 

 

Programul de activitate al preșcolarilor: 

 07.30-17.30 Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca  

 

Programul de audienţe: 

 ZILNIC în intervalul orar: 14.00-16.00 (la tel. Nr. 0725917880)  

 

 

c) Numele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice  
 director - prof. TRUȚA LUCIANA 

 secretar  – FORTINI SONIA 

 

d) Coordonatele de contact ale instituţiei:  

 Denumire: Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca 

 Adresa: str. Aleea Herculane, nr. 13, Cluj-Napoca 

 Telefon: 0371-023380 

 Fax: 0264-449721 

 Email: gmiculprint@yahoo.com, miculprint2020@gmail.com  

 Pagina Web: www.gradinitamiculprintcluj.ro, domeniu web: gradinitamiculprintcluj.ro 

 

e) Surse financiare  
- Bugetul Local (Prin Ordonatorul de Credite Ierarhic Superior) 

- Bugetul de Stat (prin Inspectoratul Şcolar Judetean)  

- Buget de venituri proprii 

 

Bugetul instituţiei pe surse de finanţare este aprobat anual de ordonatorul de credite ierarhic superior. 

Bilanţul contabil se întocmeşte trimestrial şi anual pe surse de finanţare.  

 

f) Programe şi strategii proprii:  
- Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituțională pe termen mediu (3 – 5 ani)  

- Promovarea ofertei educaţionale  

- Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale  

- Parteneriate educaţionale cu comunitatea locală (Consiliul Local, Biblioteci) şi alte instituţii de 

învăţământ (grădinițe, școli din comunitate, județ sau țară)  

- Asigurarea resurselor financiare/ materiale  

- Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar şi nedidactic)  

 

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:  

- Proiectul de dezvoltare instituțională 

- Planul managerial al unității 

- Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 

- Regulamentul Intern  (RI)  

- Regulamentul de organizare și funcționare al unității (ROFU) 

- Regulamentul de organizare și funcționare a cantinei unității (ROFCU) 

- Organigrama instituţiei  

- Oferta educaţională  

- Structura anului şcolar  

- Documente referitoare la: mişcarea personalului didactic, perfecționarea cadrelor didactice  
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h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:  

 

- Proiectul de dezvoltare instituțională 

- Planul managerial al unității 

- Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 

- Rapoarte de activitate 

- Regulamentul Intern  

- Regulamentul de organizare și funcționare al unității 

- Regulamentul de organizare și funcționare a cantinei unității 

- Strategii ale Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  

- Metodologii ME şi Ordine de Ministru  

- Documente ISJ 

- Hotărâri de Guvern  

 

i) Modalitaţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 

persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 

solicitate.  

Persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public poate depune contestaţie/memoriu, în scris către conducerea institutiei, care va fi întregistrată 

la secretariatul şcolii sau la forurile superioare (ISJ, Ministerul Educaţiei).  

 

Toate informaţiile menţionate mai sus sunt disponibile la sediul instituţiei, la punctul de lucru 

din strada Aleea Herculane, nr. 13 

 

 

 

Director, 

prof. TRUȚA LUCIANA 

 


