CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Prezentul regulament conţine prevederi specifice privind organizarea CENTRULUI
JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ MARAMUREŞ, denumit în
continuare CJRAEMM.
Art. 2. - Regulamentul de Ordine Interioară, denumit, în continuare, ROI, a fost elaborat având ca
temei legislativ:
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ al municipiului
București de resurse și asistență educațională, aprobat prin OMECTS nr. 5555/ 07.10.2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
• OMEN Nr. 3608/ 18.06.2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă
educaţională aprobat prin OMECTS nr. 5555/ 07.10.2011;
• OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016, privind aprobarea REGULAMENTULUI – CADRU de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
• Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/ 22.09.2014, modificată prin
OMECS nr. 4621/ 23.07.2015
• Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii, privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
• Acte normative elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
• Acte normative elaborate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureș.
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA CJRAEMM
Art. 3. - CJRAE reprezintă o unitate conexă a învăţământului preuniversitar specializată în oferirea,
coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor
didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de
calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Art. 4. - CJRAE coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului
judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a
centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare (CLI), colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie
incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi
evaluează servicii specializate de mediere şcolară.
Art. 5. - Scopul activităţii CJRAE îl constituie asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în
domeniile menţionate.
Art. 6. - Obiectivele principale ale activităţii CJRAE/ CMBRAE sunt:
a. cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor,
indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
b. asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de
potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
c. informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didacticoeducative;
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d. colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în
scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
e. implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală – familie -comunitate,
ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
f. organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil,
anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
g. organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional;
Art. 7. CJRAE îndeplineşte următoarele funcţii:
a. de coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din
judeţ/municipiu;
b. de monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale
c. de informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;
d. de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la
nivel naţional şi internaţional.
Art.8. CJRAE dezvoltă următoarele servicii:
a. servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin
centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
b. servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice
interşcolare;
c. servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi
invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea
serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE, în baza
prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;
d. servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e. servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie
incluzivă;
f. servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform
unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
g. servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi
membri ai comunităţii;
h. servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi pre - delincvenţei juvenile.
Art. 9. Responsabilităţile CJRAE sunt următoarele:
a. coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale
realizate de către CJAP, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele
logopedice;
b. colaborează din punct de vedere metodologic cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în
vederea furnizării serviciilor specializate;
c. constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea
tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu
cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;
d. propune ISJ/ISMB şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfiinţarea
de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 1/2011;
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e. oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii,
elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi
din învăţământul de masă, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi
profesională şi al centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, pe baza colaborării dintre
comisiile din cadrul CJRAE şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor
generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, colaborarea între comisii
realizându-se conform unui protocol de colaborare, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2)
şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 1/2011;
f. participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în
unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu, în baza acordurilor/ parteneriatelor;
g. participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în
domeniu în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea nr. 1/2011;
h. colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu casa corpului
didactic, instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale etc., în baza unor
acorduri-cadru/parteneriate;
i. informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
j. informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
k. realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
l. evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă
psihopedagogică şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;
m. realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează
aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte
de activitate etc.;
n. gestionează registrul de evidenţă a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din
centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
o. analizează şi gestionează propunerile venite din partea unităţilor din învăţământul
preuniversitar privind înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete
logopedice, pentru a oferi servicii educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu
avizul/sprijinul consiliului judeţean şi al ISJ/ISMB;
p. realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor
educaţionali;
q. facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu
comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe.
Art. 10. - De serviciile CJRAE beneficiază:
a. copii, elevi şi tineri;
b. părinţii sau aparţinătorii legali ai copiilor;
c. personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul
problematicii copiilor;
d. membri ai comunităţii locale.
Art. 11. CJRAE are următoarea structură organizatorică:
a. personal de conducere;
b. personal didactic;
c. personal didactic auxiliar;
d. personal nedidactic.
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Art. 12. (1) Statul de funcţii al CJRAE, avizat de către ISJ, va cuprinde:
a. un post didactic de profesor cu funcţia de director;
b. posturi didactice de profesori consilieri şcolari şi profesori logopezi;
c. posturi didactice auxiliare;
d. posturi nedidactice.
(2) Numărul total de posturi din cadrul CJRAE este cel aprobat de ISJ, la propunerea CJRAE, cu
consultarea serviciilor specializate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice.
(3) Înfiinţarea posturilor didactice din cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi din cabinetele
logopedice interşcolare se face în condiţiile stabilite de lege.
(4) Personalul didactic şi didactic auxiliar al CJRAE va fi încadrat de către directorul CJRAE, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 13. – CJAP/ CLI
(1) CJAP şi CLI sunt structure/ instituţii subordinate financiar, metodologic şi organizatoric
CJRAEMM.
(2) Activităţile CAP sunt coordonate metodologic de catre CJAPMM.
(3) De activitatea CJAP răspund coordonatorul CJAP şi directorul CJRAEMM.
(4) CJAP prezintă, la cererea directorului CJRAEMM, rapoarte periodice privind activitatea proprie.
CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL CJRAE MM
Art. 14. (1) Managementul CJRAE MM este asigurat în conformitate cu prevederile legale.
(2) CJRAE MM este condusă de consiliul de administraţie şi de director.
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea CJRAE MM se consultă, dupa caz, cu toate
organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în
unitate, autorităţile administraţiei judeţene.
Art. 15. – Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie al CJRAE are un număr impar de membri, 13, din care fac parte:
a. directorul CJRAE;
b. un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean;
c. unul/ doi reprezentanţi ai consiliului judeţean;
d. coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
e. coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
f. un reprezentant al mediatorilor şcolari;
g. cadre didactice (logoped, consilieri școlari, prsonal SEOSP)
(2) Consiliul de administraţie al CJRAEMM funcţionează în conformitate cu Metodologia-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin OMEN nr. 4619/ 22.09.2014, modificată prin OMECS nr. 4621/ 23.07.2015.
Art. 16. – Directorul CJRAEMM
Directorul exercită conducerea executivă a CJRAE MM, în conformitate cu legislaţia privind
învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al CJRAE MM, precum şi cu
prevederile prezentului regulament.
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Art. 17. – Atribuţiile directorului CJRAEMM
(1)În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a. este reprezentantul legal al CJRAE MM şi realizează conducerea executivă a unităţii;
b. organizează întreaga activitate educaţională;
c. răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul CJRAE MM;
d. asigură corelarea obiectivelor specifice CJRAE MM cu cele stabilite la nivel naţional şi
judeţean;
e. coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării
CJRAE MM;
f. asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
g. prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din CJRAE MM; raportul este prezentat în
faţa consiliului profesoral; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice
judeţene şi a inspectoratului şcolar.
(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară;
b. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al CJRAE MM;
c. face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d. răspunde de gestionarea bazei materiale a CJRAE MM.
(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b. întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c. răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d. propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post
şi angajarea personalului;
e. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte
normative, elaborate de minister.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a CJRAE MM;
b. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
c. numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administraţie, coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
d. emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din
cadrul CJRAE MM;
e. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al
CJRAE MM;
f. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi
evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoara în CJRAEMM şi le supune spre aprobare
consiliului de administraţie;
g. controlează, cu sprijinul coordonatorilor şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin
participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
h. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
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i. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante si sprijină integrarea acestora în
colectivul CJRAE MM;
j. aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a
responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k. consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a
salariaţilor de la programul de lucru;
l. îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele
CJRAEMM;
m. numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila CJRAEMM;
n. răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
o. aprobă procedura de acces în CJRAEMM a persoanelor din afara acestuia, inclusiv de către
reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin ROF. Reprezentanţii instituţiilor cu
drept de îndrumare şi control asupra CJRAEMM, precum şi persoanele care participă la
procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit
în CJRAEMM.
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi
orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă
aplicabile.
(6) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către coordonatorul CJAP MM sau către un alt
cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora.
Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.
Art. 18. În exercitarea atribuţiilor directorul emite decizii si note de serviciu.
Art. 19. - Tipul şi conţinutul documentelor manageriale
Pentru optimizarea managementului CJRAEMM, conducerea acestuia elaborează documente
manageriale, astfel:
a. documente de diagnoză;
b. documente de prognoză;
c. documente de evidenţă.
Art. 19.1. (1) Documentele de diagnoză ale CJRAEMM sunt:
a. rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
b. rapoartele comisiilor şi compartimentelor din CJRAEMM;
c. raportul anual de evaluare internă a calităţii.
(2) Conducerea CJRAEMM poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice
de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.
Art. 19.2. (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi coordonatorul
CJAP MM.
(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la
propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutul anului şcolar
următor.
(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinta
Consiliului profesoral.
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Art. 19.3. Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul CJRAEMM, fiind
documente care conţin informaţii de interes public.
Art. 19.4. (1) Documentele de prognoză ale CJRAEMM realizate pe baza documentelor de diagnoză ale
perioadei anterioare sunt:
a. planul de dezvoltare instituţională (PDI);
b. planul operaţional al unităţii;
c. planul managerial (pe an şcolar);
d. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului
unităţii.
Art. 19.5. (1) PDI constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se elaborează de către o echipă
coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — cinci ani. Acesta conţine:
a. prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia
cu comunitatea locală, judeţeană şi organigrama;
b. analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului
extern (de tip PESTE);
c. viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale CJRAE MM;
d. planificarea tuturor activităţilor CJRAE MM, respectiv activităţi manageriale, obiective,
termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi
evaluare.
(2) PDI se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de
administraţie.
Art. 19.6. (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către
director pentru o perioadă de un an şcolar.
(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului
şcolar la specificul CJRAE MM, precum şi a obiectivelor strategice ale PDI la perioada anului şcolar
respectiv.
(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către
consiliul de administraţie.
(4) Coordonatorul CJAP MM întocmeşte propriul plan managerial, conform fişei postului, în
concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu PDI.
Art. 19.7. Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an
şcolar şi reprezintă planul de implementare a PDI. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de
către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.
Art. 19.8. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.
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Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile,
responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.
Art. 19.9. Documentele manageriale de evidenţă sunt:
a) statul de funcţii;
b) organigrama CJRAE MM;
c) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.
CAPITOLUL 4.
ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE
LA NIVELUL CJRAE MM
Art. 20. - Consiliul profesoral
(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere şi de predare din
CJRAE MM. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau
la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare.
(3) Personalul didactic de conducere şi de predare are dreptul să participe la toate şedinţele
consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a
participa la şedinţele consiliului profesoral din CJRAE MM. Absenţa nemotivată de la şedinţele
consiliului profesoral din CJRAEMM, unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul
total al membrilor, cadre didactice de conducere şi de predare, cu norma de bază în CJRAEMM.
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total
al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul
CJRAEMM. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.
(6) Directorul CJRAEMM numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul
profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedintelor
consiliului profesoral.
(7) La şedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din CJRAEMM, reprezentanti ai autorităţilor
administraţiei publice locale şi ai altor parteneri educaţionali. La şedintele consiliului profesoral pot
participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze
procesul-verbal de şedinţă.
(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul
CJRAEMM semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii.
(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări
etc.), îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale
cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul CJRAEMM.
(11) Consiliul profesoral alege o comisie de disciplină a unităţii formată din 5 membri, cu
următoarea componenţă: director, 4 profesori şi un reprezentant al personalului auxiliar .
(12) Aceasta analizează cazurile de abatere ale personalului didactic, auxiliar şi administrativ din
unitate şi propune măsuri Consiliului profesoral sau Consiliului de administraţie, după caz.
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Art. 20.1.Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a. analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din
CJRAEMM, 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, PDI al CJRAEMM;
d. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau
modificări ale acestora;
e. propune acordarea recompenselor pentru personalul didactic din unitate, conform reglementărilor
în vigoare;
f. validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii, în baza cărora se stabileşte
calificativul anual;
g. 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 desfaşurate de acesta;
h. propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională
ale cadrelor didactice;
i. propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului”
personalului didactic de predare din unitate;
j. dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a CJRAEMM;
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 CJRAEMM 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 unităţii, conform legii.
Art. 20.2.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 proceselorverbale.
Art. 21. – Comisiile metodice
(1) În cadrul CJRAEMM vor funcţiona 3 comisii metodice pentru consilierii şcolari şi o comisie
metodică pentru profesorii logopezi.
(2) Activitatea comisiei metodice este coordonată la nivelul CJRAEMM de un coordonator şi de
către 4 responsabili de comisie metodică, aleşi de către Consiliul profesoral şi validaţă de consiliul de
administratie al CJRAEMM.
(3) Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a
membrilor acesteia.
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(4) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului
comisiei metodice/ coordonatorul comisiei metodice, şi este aprobată de directorul CJRAEMM.
Art. 21. 1. –
Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:
a. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
b. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice CJRAEMM, lecţii
demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
c. implementează standardele de calitate specifice;
d. realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;
e. orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii.
Art. 21. 2. –
Atribuţiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a. organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice (întocmeşte şi completează
dosarul comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează
rapoarte şi analize, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii);
b. propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
c. participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;
d. efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al comisiei metodice sau la solicitarea
directorului;
e. elaborează semestrial informări asupra activităţii comisiei metodice, pe care le prezintă în
consiliul profesoral;
f. îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare.
Art. 22. – Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
(1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un
cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în
baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al CJRAEMM.
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din unitate, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul
CJRAEMM şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi
nonformală.
(4) Directorul CJRAEMM stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare.
(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 22. 1. –
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:
a. coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de
învăţământ;
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b. elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale
CJRAEMM, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către
inspectoratul şcolar şi minister şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;
c. elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative;
d. prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi
rezultatele acesteia;
e. diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în CJRAEMM;
f. elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
g. propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul CJRAEMM;
h. orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.
Art. 22. 2. –
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:
a. oferta educaţională a CJRAEMM în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b. planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c. programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d. modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
e. măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
f. rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
g. documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.
Art. 22. 3. –
Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie.
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a
CJRAEMM.
Art. 23. – Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a. 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;
b. 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;
c. elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d. cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi organisme
abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
Art. 24. - Comisiile de lucru constituite la nivelul CJRAEMM
(1) La nivelul CJRAEMM funcţionează următoarele comisii:
a. cu caracter permanent;
b. cu caracter temporar;
c. cu caracter ocazional.
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(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:
1. Comisia pentru curriculum;
2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;
3. Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă;
4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;
5. Comisia pentru controlul managerial intern;
6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul
şcolar şi promovarea interculturalităţii;
7. Comisia pentru programe şi proiecte educative.
(3) Comisiile cu caracter temporar sunt:
1. Comisia de elaborare/ revizuire a PDI
2. Comisia de mobilitate
3. Comisia de salarizare și verificare a încadrărilor
4. Comisia de îndrumare a întocmirii și implementării unui CDȘ și de monitorizare - consiliere a
derulării activităților de predare- învățare
5. Comisia de informare și consiliere privind cariera
6. Comisia de evaluare a personalului nedidactic
7. Comisia responsabililor de înregistrarea şi gestionarea documentelor
(4) Comisiile cu caracter ocazional sunt:
1. Comisia de inventariere și casare a patrimoniului
2. Comisia paritară
3. Comisia de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare săvârșite de personalul salariat
la nivelul CJRAE MM
4. Comisia de selectare și arhivare a documentelor CJRAE MM
5. Comisia de îndrumare a debutanților
6. Comisia SIIIR
7. Comisiile de lucru ale profesorilor logopezi
8. Comisia de asigurare și control a circulației informației
9. Comisia purtătorilor de cuvânt ai CJRAE MM
10. Comisia pentru actualizarea site-ului
11. Comisia responsabililor cu implementarea colectării selective a deșeurilor
12. Comisia de consultare a forumului directorilor
13. Comisia responsabilă cu promovarea imaginii CJRAEMM
14. Comisia privind protecția civilă, siguranța civică la CJRAEMM
15. Comisia de relaţii publice de la CJRAEMM
16. Comisia pentru situații de urgență
17. Comisia de disciplină
(5) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile
cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar
comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de
comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul CJRAEMM.
(6) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a CJRAEMM.
(7) Comisiile de la nivelul CJRAEMM îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise
de directorul CJRAEMM.
(8) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei
sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
CJRAEMM.
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(9) CJRAEMM îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de nevoile
proprii.
CAPITOLUL 5. –
STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI DIDACTIC
AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC DIN CJRAEMM
Art. 25. - Compartimentul Secretariat
(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi informatician.
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de
administraţie.
(4) Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:
a. transmiterea informaţiilor la nivelul CJRAEMM;
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. completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare
la statele de funcţii;
e. 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;
f. păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;
g. întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei
în vigoare sau fişei postului;
h. întocmirea statelor de personal;
i. întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor CJRAEMM;
j. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
k. gestionarea corespondenţei CJRAEMM;
l. întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
m. orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele
colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul
intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.
(5) Secretarul-şef/ Secretarul CJRAEMM pune la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, fiind
responsabil cu siguranţa acestora.
(6) Programul de lucru este următorul: luni, marţi, miercuri, joi între orele 8.00-16,30 şi vineri între
orele 8.00-14.00.
Art. 26. - Compartimentul Financiar: Organizare şi responsabilităţi
(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul CJRAEMM în care sunt
realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea
situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea
instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de
regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.
(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi
asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil".
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(3) Serviciul financiar este subordonat directorului CJRAEMM.
(4) Serviciul financiar are următoarele atribuţii:
a. desfăşurarea activităţii financiar-contabile a CJRAEMM;
b. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al CJRAEMM, 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
CJRAEMM 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 CJRAEMM 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 unităţii;
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.
(5) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
(6) Activitatea financiară a CJRAEMM se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
(7) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.
(8) Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de
achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor
categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.
(9) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare.
(10) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
consiliului de administraţie.
(11) Programul de lucru este următorul: luni, marţi, miercuri, joi între orele 8.00-16,30 şi vineri
între orele 8.00-14.00.
Art. 27. - Compartimentul Administrativ: Organizare şi responsabilităţi
(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde
personalul nedidactic al CJRAEMM.
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului CJRAEMM.
(3) Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:
a. gestionarea bazei materiale;
b. realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,
curăţenie şi gospodărire a CJRAEMM;
c. întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
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d. realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a CJRAEMM;
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 CJRAEMM 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.
(4) Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare
referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se
realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(5) Inventarierea bunurilor CJRAEMM se realizează de către comisia de inventariere, numită prin
decizia directorului.
(6) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea CJRAEMM se
supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de
patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale.
(7) Bunurile aflate în proprietatea CJRAEMM de stat sunt administrate de către consiliul de
administraţie.
(8) Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea
CJRAEMM, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.
(9) Programul de lucru este următorul: luni, marţi, miercuri, joi între orele 8.00-16,30 şi vineri între
orele 8.00-14.00.
Art. 28. - BIBLIOTECA
(1) În CJRAEMM se organizează şi funcţionează Biblioteca şcolară.
(2) Aceasta se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului aprobat prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
(3) Biblioteca şcolară se subordonează directorului CJRAEMM.
(4) Programul bibliotecarei este următorul: luni, marţi, miercuri, joi între orele 8.00-16,30 şi vineri
între orele 8.00-14.00.
(5) Biblioteca poate trece la CAP sau CLI pe un subinventar un număr de volume.
(6) Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru o perioadă de 2 săptămâni, cu
posibilitatea prelungirii cu o săptămână.

CAPITOLUL 6. – RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Art. 29. - (1) Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 264 din Codul Muncii
(Legea 53/ 2003), oricare dintre situaţiile următoare:
1.1. Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar:
a. Întârzierile repetate de la program;
b. Absentarea nemotivată în două zile consecutiv;
c. Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive de la Consiliul profesoral;
d. Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive ale comisiilor metodice şi ale altor
comisii de lucru constituite la nivelul şcolii;
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e. Nerespectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;şi CJAP
f. Refuzul de a răspunde solicitărilor conducerii CJRAE;
g. Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi nerespectarea termenelor stabilite.
1.2. Pentru personalul nedidactic:
a. Întârzierile repetate de la program;
b. Absentarea nemotivată în două zile consecutiv;
c. Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
d. Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
e. Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului;
f. Refuzul de a răspunde solicitării cadrelor didactice;
g. Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi nerespectarea termenelor stabilite.
CAPITOLUL 7. – EVALUAREA CJRAEMM
Art. 30. (1) Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme
fundamentale:
a. inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;
b. evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.
(2) Conducerea CJRAEMM şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia
situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura
activităţile profesionale curente.
(3) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru CJRAEMM.
(4) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul
preuniversitar.
(4) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul CJRAEMM se înfiinţează Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
(5) Pe baza legislaţiei în vigoare, CJRAEMM elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul
regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(6) Conducerea CJRAEMM este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
CAPITOLUL 8. – PARTENERI EDUCAŢIONALI AI CJRAEMM
Art. 31. (1) Autorităţile administraţiei publice judeţene, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor
CJRAEMM.
(2) CJRAEM p oate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi
cultură,organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri
de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.
(3) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice judeţene are ca scop derularea unor
activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de
CJRAEMM.
(4) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de
prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
(5) Autorităţile administraţiei publice judeţene asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru
implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea
securităţii personalului din CJRAEMM.
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