
EXTRAS ROFUIP O.M.E. 4183/2022 
TITLUL IX 

Partenerii educationali 

CAPITOLUL I 

Drepturile parintilor sau reprezentantilor legali 

  

  

  

   Art. 157. - (1)Parintii sau reprezentantii legali ai 

anteprescolarului/prescolarului/elevului sunt parteneri educationali principali 

ai unitatilor de invatamant. 

   (2)Parintii sau reprezentantii legali ai copilului/elevului au acces la toate 

informatiile legate de sistemul de invatamant care privesc educatia copiilor 

lor. 

   (3)Parintii sau reprezentantii legali ai copilului/elevului au dreptul de a 

fi sustinuti de sistemul de invatamant, pentru a se educa si a-si imbunatati 

aptitudinile ca parteneri in relatia familie-scoala. 

   Art. 158. - (1)Parintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are 

dreptul sa fie informat periodic referitor la situatia scolara si la 

comportamentul propriului copil. 

   (2)Parintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul sa 

dobandeasca informatii referitoare numai la situatia propriului copil. 

   Art. 159. - (1)Parintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are 

acces in incinta unitatii de invatamant in concordanta cu procedura de acces, 

daca: 

   a)a fost solicitat/a fost programat pentru o discutie cu un cadru didactic 

sau cu directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant; 

   b)desfasoara activitati in comun cu cadrele didactice; 

   c)depune o cerere/alt document la secretariatul unitatii de invatamant; 

   d)participa la intalnirile programate cu educatorul-

puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant 

prescolar/primar/profesorul diriginte; 

   e)participa la actiuni organizate de asociatia de parinti. 

   (2)Consiliul de administratie are obligatia stabilirii procedurii de acces al 

parintilor sau reprezentantilor legali in unitatile de invatamant. 

   Art. 160. - Parintii sau reprezentantii legali au dreptul sa se constituie in 

asociatii cu personalitate juridica, conform legislatiei in vigoare. 

   Art. 161. - (1)Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de 

parintele/reprezentantul legal al copilului/elevului in care este implicat 

propriul copil se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de 

invatamant implicat, educatorul-

puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul 

prescolar/primar/profesorul diriginte. Parintele/Reprezentantul legal al 

copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si 

reprezentantul parintilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la 

rezolvarea conflictului, parintele/reprezentantul legal are dreptul de a se 

adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, in vederea 

rezolvarii problemei. 

   (2)In cazul in care parintele/reprezentantul legal considera ca starea 

conflictuala nu a fost rezolvata la nivelul unitatii de invatamant, acesta are 



dreptul de a se adresa, in scris, inspectoratului scolar pentru a media si 

rezolva starea conflictuala. 

  

  

CAPITOLUL II 

Indatoririle parintilor sau reprezentantilor legali 

  

  

   Art. 162. - (1)Potrivit prevederilor legale, parintele sau reprezentantul 

legal are obligatia de a asigura frecventa scolara a elevului in invatamantul 

obligatoriu si de a lua masuri pentru scolarizarea elevului pana la finalizarea 

studiilor. 

   (2)Parintele sau reprezentantul legal care nu asigura scolarizarea elevului 

in perioada invatamantului obligatoriu este sanctionat, conform legislatiei in 

vigoare, cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1.000 lei ori este obligat sa 

presteze munca in folosul comunitatii. 

   (3)Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale 

prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite de primar 

in acest scop, la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de 

invatamant. 

   (4)Conform legislatiei in vigoare, la inscrierea copilului/elevului in 

unitatea de invatamant, parintele sau reprezentantul legal are obligatia de a 

prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat 

sanatos la nivel de grupa/formatiune de studiu/pentru evitarea degradarii starii 

de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de 

invatamant. 

   (5)Parintele sau reprezentantul legal are obligatia ca, minimum o data pe 

luna, sa ia legatura cu profesorul pentru invatamantul 

prescolar/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului, prin 

mijloace stabilite de comun acord. Prezenta parintelui sau a reprezentantului 

legal va fi consemnata in caietul educatorului-

puericultor/educatoarei/invatatorului/institutorului/profesorului pentru 

invatamant prescolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, data si semnatura. 

   (6)Parintele sau reprezentantul legal raspunde material pentru distrugerile 

bunurilor din patrimoniul unitatii de invatamant, cauzate de elev. 

   (7)Parintele sau reprezentantul legal al anteprescolarului/prescolarului sau 

al elevului din invatamantul primar are obligatia sa il insoteasca pana la 

intrarea in unitatea de invatamant, iar la terminarea activitatilor 

educative/orelor de curs sa il preia. In cazul in care parintele sau 

reprezentantul legal nu poate sa desfasoare o astfel de activitate, 

imputerniceste o alta persoana. 

   (8)Parintele sau reprezentantul legal al elevului din invatamantul primar, 

gimnazial si ciclul inferior al liceului are obligatia de a solicita, in scris, 

retragerea elevului in vederea inscrierii acestuia intr-o unitate de invatamant 

din strainatate. 

   (9)Dispozitiile alin. (7) nu se aplica in situatiile in care transportul 

copiilor la si de la unitatea de invatamant se realizeaza cu microbuzele 

scolare. Asigurarea securitatii si sigurantei in incinta unitatii de invatamant 

la venirea si parasirea acesteia, in special pentru elevii din clasa 

pregatitoare, se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a 

unitatii de invatamant. 



   (10)Parintele sau reprezentantul legal al anteprescolarului/prescolarului sau 

al elevului din invatamantul obligatoriu are obligatia de a-l sustine pe acesta 

in activitatea de invatare desfasurata, inclusiv in activitatea de invatare 

realizata prin intermediul tehnologiei si al internetului, si de a colabora cu 

personalul unitatii de invatamant pentru desfasurarea in conditii optime a 

acestei activitati. 

   Art. 163. - Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbala 

etc. a copiilor/elevilor si a personalului unitatii de invatamant. 

   Art. 164. - Respectarea prevederilor prezentului regulament si a 

regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant este 

obligatorie pentru parintii sau reprezentantii legali ai copiilor/elevilor. 

  

  

CAPITOLUL III 

Adunarea generala a parintilor 

  

  

   Art. 165. - (1)Adunarea generala a parintilor este constituita din toti 

parintii sau reprezentantii legali ai copiilor/elevilor de la grupa/formatiunea 

de studiu. 

   (2)Adunarea generala a parintilor hotaraste cu privire la sustinerea cadrelor 

didactice si a echipei manageriale a unitatii de invatamant privind activitatile 

si auxiliarele didactice si mijloacele de invatamant utilizate in demersul de 

asigurare a conditiilor necesare educarii copiilor/elevilor. 

   (3)In adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale 

colectivului de copii/elevi, si nu situatia concreta a unui copil/elev. Situatia 

unui copil/elev se discuta individual, numai in prezenta parintelui, tutorelui 

sau sustinatorului legal al copilului/elevului respectiv. 

   Art. 166. - (1)Adunarea generala a parintilor se convoaca de catre 

educatorul-puericultor/educator/invatator/institutor/profesorul pentru 

invatamantul prescolar/primar/profesorul diriginte, de catre presedintele 

comitetului de parinti al clasei sau de catre 1/3 din numarul total al membrilor 

sai. 

   (2)Adunarea generala a parintilor se convoaca ori de cate ori este nevoie, 

este valabil intrunita in prezenta a jumatate plus unu din totalul parintilor 

sau reprezentantilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectiva si 

adopta hotarari cu votul a jumatate plus unu din cei prezenti. 

  

  

CAPITOLUL IV 

Comitetul de parinti 

  

  

   Art. 167. - (1)In unitatile de invatamant, la nivelul fiecarei grupe/clase, 

se infiinteaza si functioneaza comitetul de parinti. 

   (2)Comitetul de parinti se alege, prin majoritate simpla a voturilor, in 

fiecare an, in adunarea generala a parintilor, convocata de educatorul-

puericultor/educatoare/invatator/institutor/profesorul pentru invatamantul 

prescolar sau primar/profesorul diriginte care prezideaza sedinta. 

   (3)Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de parinti are 

loc in primele 15 zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar. 



   (4)Comitetul de parinti pe grupa/clasa se compune din 3 persoane: un 

presedinte si 2 membri. In prima sedinta dupa alegere, membrii comitetului decid 

responsabilitatile fiecaruia, pe care le comunica educatorului-

puericultor/profesorului pentru invatamantul 

anteprescolar/prescolar/primar/profesorului diriginte. 

   (5)Comitetul de parinti pe grupa/clasa reprezinta interesele parintilor sau 

ale reprezentantilor legali ai copiilor/elevilor clasei in adunarea generala a 

parintilor sau reprezentantilor legali, in consiliul profesoral, in consiliul 

clasei si in relatiile cu echipa manageriala. 

   Art. 168. - Comitetul de parinti pe grupa/clasa are urmatoarele atributii: 

   a)pune in practica deciziile luate de catre adunarea generala a parintilor 

elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simpla a voturilor parintilor 

sau reprezentantilor legali; 

   b)sustine organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activitati 

educative extrascolare la nivelul grupei/clasei si al unitatii de invatamant; 

   c)sustine organizarea si desfasurarea de programe de prevenire si combatere a 

violentei, de asigurare a sigurantei si securitatii, de combatere a 

discriminarii si de reducere a absenteismului in mediul scolar; 

   d)poate sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si 

modernizarii bazei materiale a grupei/clasei si unitatii de invatamant prin 

actiuni de voluntariat; 

   e)sprijina conducerea unitatii de invatamant si educatorul-

puericultor/educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamant 

anteprescolar/prescolar/primar/profesorul diriginte si se implica activ in 

intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si a 

unitatii de invatamant, conform hotararii adunarii generale; 

   f)sustine organizarea si desfasurarea de activitati de consiliere si 

orientare socioprofesionale; 

   g)se implica in asigurarea securitatii copiilor/elevilor in cadrul 

activitatilor educative, extrascolare si extracurriculare. 

   Art. 169. - Presedintele comitetului de parinti pe grupa/clasa reprezinta 

interesele parintilor sau ale reprezentantilor legali in relatiile cu consiliul 

reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti si, prin acestea, in relatie 

cu conducerea unitatii de invatamant si alte foruri, organisme si organizatii. 

   Art. 170. - (1)In baza hotararii adunarii generale, comitetul de parinti 

poate decide sa sustina, inclusiv financiar prin asociatia de parinti cu 

personalitate juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul 

financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a unitatii 

de invatamant si a grupei/clasei. Hotararea comitetului de parinti nu este 

obligatorie. 

   (2)Sponsorizarea unei grupe/clase de catre un operator economic/persoane 

fizice se face cunoscuta comitetului de parinti. Sponsorizarea nu atrage dupa 

sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/parinti sau reprezentanti legali. 

   (3)Este interzisa si constituie abatere disciplinara implicarea 

copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de invatamant in strangerea 

si/sau gestionarea fondurilor. 

  

  

 

 

 

 



CAPITOLUL V 

Consiliul reprezentativ al parintilor/Asociatia de parinti 

  

  

   Art. 171. - (1)La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza 

consiliul reprezentativ al parintilor. 

   (2)Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de invatamant este 

compus din presedintii comitetelor de parinti. 

   (3)Consiliul reprezentativ al parintilor este o structura fara personalitate 

juridica a carei activitate este reglementata printr-un regulament adoptat prin 

hotararea adunarii generale a presedintilor comitetelor de parinti pe 

grupa/clasa din unitatea de invatamant, care nu are patrimoniu, nu are buget de 

venituri si cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a 

primi finantari de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate 

implica in activitatile unitatii de invatamant prin actiuni cu caracter logistic 

- voluntariat. 

   (4)La nivelul fiecarei unitati de invatamant se poate constitui asociatia de 

parinti, in conformitate cu legislatia in vigoare privind asociatiile si 

fundatiile, care reprezinta drepturile si interesele parintilor din unitatea de 

invatamant, membri ai acesteia. 

   Art. 172. - (1)Consiliul reprezentativ al parintilor isi desemneaza 

presedintele si 2 vicepresedinti ale caror atributii se stabilesc imediat dupa 

desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemneaza in procesul-verbal al 

sedintei. 

   (2)Consiliul reprezentativ al parintilor se intruneste in sedinte ori de cate 

ori este necesar. Convocarea sedintelor consiliului reprezentativ al parintilor 

se face de catre presedintele acestuia sau, dupa caz, de unul dintre 

vicepresedinti. 

   (3)Consiliul reprezentativ al parintilor desemneaza reprezentantii parintilor 

sau reprezentantilor legali in organismele de conducere si comisiile unitatii de 

invatamant. 

   (4)Consiliul reprezentativ al parintilor este intrunit statutar in prezenta a 

doua treimi din numarul total al membrilor, iar hotararile se adopta prin vot 

deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti. In situatia in care 

nu se intruneste cvorumul, sedinta se reconvoaca pentru o data ulterioara, fiind 

statutara in prezenta a jumatate plus 1 din totalul membrilor. 

   (5)Presedintele reprezinta consiliul reprezentativ al parintilor in relatia 

cu alte persoane fizice si juridice. 

   (6)Presedintele prezinta, anual, raportul de activitate al consiliului 

reprezentativ al parintilor. 

   (7)In situatii obiective, cum ar fi calamitati, intemperii, epidemii, 

pandemii, alte situatii exceptionale, sedintele consiliului reprezentativ al 

parintilor se pot desfasura online, prin mijloace electronice de comunicare, in 

sistem de videoconferinta. 

   Art. 173. - Consiliul reprezentativ al parintilor are urmatoarele atributii: 

   a)propune unitatilor de invatamant discipline si domenii care sa se studieze 

prin curriculumul la decizia scolii, inclusiv din oferta nationala; 

   b)sprijina parteneriatele educationale intre unitatile de invatamant si 

institutiile/organizatiile cu rol educativ din comunitatea locala; 

   c)sustine unitatile de invatamant in derularea programelor de prevenire si de 

combatere a absenteismului si a violentei in mediul scolar; 

   d)promoveaza imaginea unitatii de invatamant in comunitatea locala; 



   e)se ocupa de conservarea, promovarea si cunoasterea traditiilor culturale 

specifice minoritatilor in plan local, de dezvoltarea multiculturalitatii si a 

dialogului cultural; 

   f)sustine unitatea de invatamant in organizarea si desfasurarea tuturor 

activitatilor; 

   g)sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si in desfasurarea 

consultatiilor cu parintii sau reprezentantii legali, pe teme educationale; 

   h)colaboreaza cu institutiile publice de asistenta sociala/educationala 

specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, cu 

organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile nonguvernamentale cu 

atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au 

nevoie de ocrotire; 

   i)sustine unitatea de invatamant in activitatea de consiliere si orientare 

socioprofesionala sau de integrare sociala a absolventilor; 

   j)propune masuri pentru scolarizarea elevilor din invatamantul obligatoriu si 

incadrarea in munca a absolventilor; 

   k)se implica direct in derularea activitatilor din cadrul parteneriatelor ce 

se deruleaza in unitatea de invatamant, la solicitarea cadrelor didactice; 

   l)sprijina conducerea unitatii de invatamant in asigurarea sanatatii si 

securitatii elevilor; 

   m)are initiative si se implica in imbunatatirea calitatii vietii, in buna 

desfasurare a activitatii in internate si in cantine; 

   n)sustine conducerea unitatii de invatamant in organizarea si desfasurarea 

programului "Scoala dupa scoala". 

   Art. 174. - (1)Consiliul reprezentativ al parintilor din unitatea de 

invatamant poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care 

vor fi gestionate de catre scoala, constand in contributii, donatii, 

sponsorizari etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din tara si din 

strainatate care vor fi utilizate pentru: 

   a)modernizarea si intretinerea patrimoniului unitatii de invatamant, a bazei 

materiale si sportive; 

   b)acordarea de premii si de burse elevilor; 

   c)sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare; 

   d)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din 

familii cu situatie materiala precara; 

   e)alte activitati care privesc bunul mers al unitatii de invatamant sau care 

sunt aprobate prin hotarare de catre adunarea generala a parintilor pe care ii 

reprezinta. 

   (2)Consiliul reprezentativ al parintilor colaboreaza cu structurile 

asociative ale parintilor la nivel local, judetean, regional si national. 

  

 


