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ANEXA 2 la HCL Sector 2........./.................................. 

 

Regulamentul de organizare si desfasurare a cursurilor si 

activitatilor educative desfasurate de Centrul Cultural Mihai 

Eminescu, in cadrul proiectului  

“PANTELIMON 301” 

 

Capitolul I  

DISPOZITII GENERALE 

Art.1 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU  este  o instituție publică cu personalitate 

juridică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, instituție care inițiază și 

desfășoară proiecte și programe culturale, artistice, educative, divertisment, sportive şi de tineret, 

in conformitate cu prevederile HCLS 2 nr. 176/2017 modificată și completată prin Hotărârile 

Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 73/2018 si 343/2018.  

Art.2 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează activitatea instructiv-educativă 

prin cursuri de specialitate teoretice si practice, cu predare individuală și/sau colectivă, în 

domenii, precum : teatru, muzică, sport, literatură, arte plastice, artă populară, educație (limbi 

străine, informatica, limba română, matematică, etc). 

Art.3 CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU organizează cursuri gratuite de formare cu 

scopul de a veni în întampinarea celor care doresc inițierea sau perfecționarea în diverse domenii 

de inters și de utilitate pentru dezvoltarea lor personală, ca o completare a cunoștințelor și  

deprinderilor dobândite. 

Art.4 Prin organizarea acestor cursuri/activitatii CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU 

urmareste : dezvoltarea personala a beneficiarilor, stimularea creativitatii individuale, incurajarea 

exprimarii prin acte artistice, cresterea gradului de accesibilitate a familiilor cu venituri reduse, 

consolidarea increderii in propriile puteri. 
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Art.5 Cursurile/Activitatile sunt gratuite, toate cheltuielile  necesare desfășurării 

cursurilor/activitatilor  fiind suportate  de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU  din 

bugetul alocat pentru activitatea sa specifică dedicată cetatenilor. Exceptie fac participarile 

elevilor/cursantilor la concursurile nationale si internationale, la invitatia si sub patronajul 

CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU, unde fiecare participant trebuie sa isi finanteze 

singur cheltuielile aferente de transport si cazare. 

Art.6 Cursurile organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU nu intră în 

categoria cursurilor de pregătire și formare acreditate, urmarea acestor cursuri neasigurând 

participanților diplome sau calificări care dau dreptul folosirii acestora în cadrul exercitării unor 

profesii sau activități.  

Capitolul II 

CONDITII GENERALE DE DESFASURARE A CURSURILOR/ 

ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

Art.7  Persoanele care pot urma cursurile organizate  de CENTRUL CULTURAL MIHAI 

EMINESCU trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă domiciliul stabil pe raza 

Sectorului 2 sau, în cazul copiilor de vârstă școlară  (de la nivel de clasa 0, până la nivel de liceu 

inclusiv), să învețe în unități școlare din Sectorul 2. În afara acestor criterii, nu există alte limite 

legate de vârstă, sex, religie sau alte criterii social-politice. 

Art.8 Pentru ca un curs să poată fi desfășurat, este necesar să existe minimum de cursanți înscriși 

și maximum. Aceste limite sunt diferite, în funcție de specificul fiecărei activități în parte, în 

special în cazul acelor activități care presupun un număr redus de cursanți (ex: cursuri de 

învățare a unor instrumente muzicale, soliști vocali etc.). 

Art.9  În situația în care pentru un curs sau o activitate este depășit numărul maxim admis de 

locuri disponibile, număr ce depinde de numărul de lectori disponibili și de spațiile existente, se 

vor crea liste de așteptare, urmând ca doritorii să fie admiși în ordinea înscrierii, sau pot opta 

pentru participarea la alt curs / activitate, din lista de optiuni secundare mentionate in Cererea de 

Inscriere (Anexa 3). 
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Art.10 Cursurile/activitatile se vor desfasura de luni pana sambata intre orele 09.00 – 20.00. 

Programul acestora va fi stabilit punctual de organizator și de lectorii fiecărui curs, fiind adus la 

cunoștință celor interesați. 

Art. 11  Durata fiecărui curs va fi stabilită în funcție de tipul activității realizate, dar nu poate fi 

mai mica de 60 minute si nu poate depăși 120 de minute. 

Art.12 Dupa aprobarea proiectului in Consiliul local sector 2, urmeaza o perioada de 15 zile 

calendaristice, in care prin mijloace mass media si social media, cetatenii sectorului 2 sunt 

informati despre proiect, urmata de o perioada de 15 zile pentru inscrieri, incepand cu prima zi 

dupa expirarea termenului de informare. Dupa inceperea cursurilor, cetatenii interesati se pot 

inscrie pe toata perioada anului, cererile intrand in lista de asteptare, in cazul in care nu exista 

locuri disponibile. 

Art.13 Dupa expirarea perioadei de informare mentionate la art.12, cetatenii interesati pot trimite 

cererea prin metode electronice (email, formular contact PS2.ro, etc) sau sa vina la sediul nostru 

din Pantelimon 301, unde se vor inscrie la activitatile/cursurile pe care doresc sa le urmeze. 

Inscrierea se poate face, indiferent de metoda, pe tot parcursul anului, in zilele de luni-vineri, in 

intervalul orar 09.00-15.00. 

Art.14 Dupa o perioada de maximum 15 de zile calendaristice de la data inscrierii, solicitantul 

va fi instiintat despre orarul cursului /activitatii la care a optat sa participe.  

 

Capitolul III 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 

Art.15 Inscrierea beneficiarilor la cursurile  desfasurate de CENTRUL CULTURAL MIHAI 

EMINESCU, precum si stabilirea activitatilor la care vor participa, se fac la cererea si cu acordul  

expres al parintelui sau reprezentantului legal al acestuia, in cazul minorilor, respectiv in nume 

propriu in cazul persoanelor adulte. 

Art.16 Inscrierea la  cursurile/activitatile  organizate de CENTRUL CULTURAL MIHAI 

EMINESCU  se face in baza unei cereri scrise, conform modelului prevazut in Formularul  nr.1 

si Formularul nr.2, cerere care sa contina urmatoarele date: 
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a) Nume, prenume cursant si Nume, prenume parinte/ reprezentant legal (unde este cazul) si 

date de identificare.  

b) Cursul ales. 

c) date de contact - telefon, adresă email. 

Art.17  Cererea de inscriere va fi insotita in mod obligatoriu de urmatoarele  documente: 

a) Copie certificat nastere (in cazul minorilor) 

b) Copie C.I parinte/reprezentant legal/cursant adult 

c) Adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate 

care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru inscrierea la cursul dorit, eliberata 

cu cel mult 1 luna anterior inscrierii la curs. 

d) Dovadă că este elev al unei unități de învățământ din Sectorul 2 (copie de pe carnetul de 

elev sau Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care copilul este elev), în cazul 

elevilor care nu au domiciliul in Sectorul 2.  

Art.18 Cetatentii interesati pot opta pentru o activitate principala (optiunea principala) si pentru 

activitati secundare (optiuni suplimentare). Repartizarea solicitarilor se va face pe principiul 

primul venit – primul servit, in baza optiunii principale si a celor secundare. 

 

Capitolul III 

OBLIGATII PARTILOR 

Art.19  Obligatiile  CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU:  

a) Sa incheie contracte de prestari servicii, acorduri de parteneriat cu persoane juridice, 

persoane fizice autorizate, asociatii sau alte tipuri, in interesul beneficiarilor directi ai 

cursurilor. 

b) Sa asigure cadrul organizatoric si logistic pentru desfasurarea  cursurilor. 

c) Sa ia toate masurile necesare  si utile pentru buna desfasurare a cursurilor. 

d) Sa trateze cu profesionalism si responsabilitate orice situatie legata de educatia 

cursantului. 

e) Sa mentina legatura cu prestatorii serviciilor in vederea imbunatatirii desfasurarii 

cursurilor. 

f) Sa centralizeze si sa tina evidenta  formularelor  de inscriere. 
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g) Sa asigure transparenta tuturor activitatilor desfasurate in cadrul cursurilor . 

h) Sa analizeze si sa decida, prompt si responsabil, referitor la orice solicitare din partea 

cursantului/parintelui/reprezentantului legal. 

i) Sa detina o evidenta privind prezenta  cursantilor la curs si tematica orelor. 

j) Centrul Cultural Mihai Eminescu nu este responsabil pentru eventualele accidentari sau 

vatamari  de orice natura suferite de cursanti, in incinta locatiei de desfasurare a 

cursurilor. 

 

Art.20  Obligatiile PROFESORILOR/ INSTRUCTORIILOR DE CURS/ACTIVITATE: 

a) Sa faca dovada competentelor sale prin documente specifice (diploma, atestat etc. insotite 

de un CV actualizat, care sa ii ateste calitatea de instructor profesionist pentru cursul in 

care isi desfasoara activitatea  sau sa prezinte alte documente care sa ateste calificarea in 

domeniul pe care il preda. 

b) Sa realizeze,  la inceputul cursului, o programa de lucru pentru întregul curs sau modul, 

programa specifica cursului pe care il preda, adaptata la nivelul cursantilor caruia i se 

adreseaza respectivul curs. 

c) Sa faca o evaluare a beneficiarului la inceputul activitatii / cursului si la finalul 

proiectului.  

d) Sa indeplineasca sarcinile de serviciu la cele mai inalte standarde, conform legislatiei 

aplicabile in domeniu .   

e) Sa cunoasca si sa aplice in mod adecvat teoriile moderne ale invatarii in vederea 

construirii unui demers didactic centrat pe cursant, in scopul dezvoltarii sale. 

f) Sa respecte cu strictete actul didactic: pregatirea  fiecarei activitati didactice, durata orei 

de curs, acordarea pauzelor acolo unde este necesar. 

g) Sa primeasca la cursuri numai beneficiarii inscrisi. 

h) Sa raspunda cu promptitudine la toate solicitarile organizatorului – Centrul Cultural 

Mihai Eminescu, pentru buna desfasurare a cursurilor. 

i) Sa respecte orarul cursurilor, orice modificare din cauze justificate trebuie sa fie anuntata 

tuturor partilor implicate in desfasurarea cursurilor. 

j) Sa predea un raport  lunar al activitatii  . 

k) Sa monitorizeze evolutia cursantilor. 

l) Sa promoveze spiritul de colegialitate si a respectului reciproc intre toti cursantii. 

m) Sa nu invoiasca cursantii  de la ore decat cu aprobarea organizatorului, cu aprobarea 

parintilor/reprezentantiilor legali sau in situatii de urgenta. 
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n) Sa semnaleze organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) acumularea a trei 

absente nemotivate ale cursantului, in vederea excluderii acestuia  de la curs. 

o) Are dreptul de a lua toate masurile ce se impun, pana la incetarea activitatii cursantului in 

cadrul orei, in cazul constatarii manifestarii de catre cursant a unei atitudini necivilizate, 

de dezinteres sau care perturba desfasurarea cursurilor. 

p) In cazul in care nu poate participa la un curs, din motive obiective si justificate, sa 

gaseasca un inlocuitor cu competente similare  si sa anunte aceasta modificare 

Organizatorului (Centrul Cultural Mihai Eminescu) cu cel putin 48 de ore inainte. 

q) Sa  cunoasca si sa respecte Regulamentul de organizare si desfasurare a cursurilor si 

activitatilor educative desfasurate de Centrul Cultural Mihai Eminescu 

r) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii si normele PSI. 

s) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la 

locaţiile de desfășurare a  cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie 

publicate pe site-ul institutiei precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tiparita 

ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc). 

Art.21 Obligatiile BENEFICIARILOR CURSURILOR/ACTIVITATILOR: 

a) Sa respecte  locatia de desfasurare a cursurilor, personalul, instructorii, precum si pe 

colegii lor. 

b) Sa aiba un comportament civilizat, adecvat mediului in care interactioneaza, care sa nu 

afecteze sanatatea, securitatea, demnitatea si libertatea celorlalte persoane. 

c) Sa frecventeze cursurile  doar in stare de bună sănătate si sa participe la toate activitatile 

pentru care si au exprimat optiunea tinand cont de faptul ca la 3 absente  nemotivate va fi 

exclus de la curs. 

d) Sa cunoasca si sa  respecte regulamentul de organizare si desfasurare al 

cursurilor/activitatilor. 

e) Sa pastreze in buna stare de functionare bunurile  si materialele  puse la dispozitie pentru 

desfasurarea cursurilor si sa pastreze curatenia. 

f) Sa aiba o tinuta vestimentara si o conduita decenta, neagresiva, neostentativa, 

prietenoasa, pozitiva.  

g) Sa se implice direct si sa raspunda solicitarii instructorilor de a participa la dezvoltarea sa  

ca personalitate. 

h) Sa nu paraseasca incinta institutiei  in timpul orelor de curs. 

i) Sa plateasca toate lucrarile necesare reparatiilor sau, dupa caz, sa restituie bunurile sau sa 

suporte cheltuielile pentru inlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. 
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j) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii. 

k) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la 

locaţiile de desfășurare a  cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie 

publicate pe site-ul institutiei precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărită 

ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare 

expresa in sensul nepublicarii acestor materiale. 

 

Art.22 Obligatii BENEFICIARI INDIRECTI AI CURSURILOR – parinti /reprezentanti 

legali ai cursantilor:  

a) Sa-si asume responsabilitatea  cu privire la participarea si prezenta cursantului la ore 

tinand cont de faptul ca la trei absente  nemotivate, va fi exclus de la curs. 

b) Sa-si asume responsabilitatea,  impreuna cu beneficiarul cursului, pentru orice fapta a 

acestuia desfasurata in incinta locatiilor de desfasurare a  cursurilor, sau in afara acestora, 

care ar putea prejudicia prestigiul institutiei.  

c) Sa cunoasca si sa respecte Regulamentul cadru de organizare si desfasurare a 

cursurilor/activitatilor. 

d) Sa raspunda material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul organizatorului, 

cauzate de cursant. 

e) Sa dea curs solicitarilor instructorilor de curs, ori de cate ori este nevoie, astfel incat  sa 

se poata lua din timp masurile necesare privind conduita si comportamentul  cursantului. 

f) Sa trateze cu respect si consideratie instructorii care lucreaza cu copiii, conducerea, 

ceilalti parinti si cursanti. 

g) Sa informeze, in scris, instructorii de curs, cu cel putin 5 zile inainte, cu privire la 

retragerea cursantului de la ore. 

h) Sa respecte normele si masurile de securitate si sanatate a muncii. 

i) Sa isi exprime acordul / dezacordul ca fotografiile si celelalte materiale video realizate la 

locaţiile de desfășurare a  cursurilor, care nu aduc atingere persoanelor prezentate, sa fie 

publicate pe site-ul institutiei precum si celelalte medii de prezentare digitala sau tipărita 

ale organizatorului (Facebook, CD-uri de prezentare etc.), daca nu se face o solicitare 

expresa in sensul nepublicarii acestor materiale. 

MANAGER 

CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU 


