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Bune practici în formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar
Organizarea unităților din învățământul preuniversitar. Principii de organizare și
finalitățile învățământului preuniversitar
Unitățile de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în
conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog si consultare,
promovând participarea părinților la viața scolii, respectând dreptul la opinie al elevului si
asigurând transparenta deciziilor si a rezultatelor, printr-o comunicare periodica, adecvata a
acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe
politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror
formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism
religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și
conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a beneficiarilor
primari ai educației și a personalului din unitate.
Rețeaua școlară. Unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate
fac parte din rețeaua școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.
În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ autorizate să funcționeze
provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației
în vigoare.
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:
a) act de înființare – ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice
locale sau județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens
și respectă prevederile legislației în vigoare;

b) dispune

de

patrimoniu

în

proprietate

publică/privată

sau

prin

administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului;
e) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționale și cu
denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare nivelului maxim de
învățământ școlarizat.
Fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, personal și buget
proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de
autonomie instituțională și decizională.
Unitatea de învățământ fără personalitate juridică, subordonată unei unități de învățământ
cu personalitate juridică, reprezentând un loc de desfășurare a activității acesteia, se numește
structură școlară arondată (AR). În vederea creșterii calității educației și a optimizării gestionării
resurselor, unitățile de învățământ și autoritățile administrației publice locale pot decide
înființarea consorțiilor școlare.
Consorțiile școlare se înființează, se organizează și funcționează pe baza prevederilor
Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare și ale
Regulamentului de organizare si funcționare a consorțiilor școlare, aprobat prin ordin al
ministrului educației naționale.
Inspectoratele școlare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după
consultarea autorităților administrației publice locale, circumscripțiile școlare ale unităților de
învățământ care școlarizează grupe/clase din învățământul preșcolar, primar și gimnazial.
Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate în proximitatea unității
de învățământ și arondate acesteia, în vederea școlarizării preșcolarilor/elevilor din învățământul
preșcolar, primar și gimnazial.
Unitățile de învățământ în cadrul cărora funcționează clase din învățământ obligatoriu
sunt obligate să școlarizeze în învățământul primar și gimnazial, cu prioritate, în limita planului
de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ
respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal.

Părintele, tutorele sau susținătorul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o
altă unitate școlară cu clase de învățământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său
este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau
susținătorului legal și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ la
care se solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării
elevilor din circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Prin excepție, înscrierea în
clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de Ministerul Educației
Naționale.
Unitățile de învățământ, pe baza documentelor furnizate de autoritățile locale și serviciul
de evidență a populației, au obligația de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripția
școlară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învățământul preuniversitar
(preșcolar și primar).
Organizarea programului școlar. Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31
august din anul calendaristic următor. Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare
a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordin al
ministrului educației naționale.
În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile
școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea
reprezentanților organizațiilor
b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București,
la

cererea

inspectorului

școlar

general,

după

consultarea

reprezentanților

organizațiilor sindicale, cu aprobarea Ministerului Educației Naționale;
c) la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților organizațiilor
sindicale, prin ordin al ministrului educației naționale.
Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei
școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de

administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea
cursurilor.
În perioada vacanțelor școlare grădinițele pot organiza, separat sau în colaborare,
activități educative cu copiii, în baza hotărârii Consiliului de administrație, care aprobă și
costurile de hrană, cu respectarea drepturilor prevăzute de legislația în vigoare și contractele
colective aplicabile pentru tot personalul unității.
În vederea participării la activitățile educative, părinții si unitatea de învățământ încheie
contractul educațional.
În unitățile de învățământ, cursurile se pot organiza în forma de învățământ cu frecvență
sau în forma de învățământ cu frecvență redusă. Forma de învățământ cu frecvență poate fi
organizată în program de zi sau seral.
Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile
de învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de Consiliul
de administrație al unității.
Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a, nu vor începe
înainte de ora 8.00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14.00.
În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute, după
fiecare oră și o pauză de 20 de minute, după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la
clasa I, activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind
destinat activităților liber-alese, recreative.
În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase
din nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci
minute învățătorii organizează activități de tip recreativ.
Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și din învățământul
postliceal ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a
treia oră de curs, se poate stabili o pauză de 15-20 minute.
În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate
fi modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administrație al
unității de învățământ, cu aprobarea inspectoratului școlar.

Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea
procesului de învățământ în cadrul programului „A doua șansă” sunt reglementate prin
metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
Prin hotărârea consiliului de administrație, la cererea părinților, unitățile de învățământ
pot organiza activități cu elevii înainte sau după orele de curs, prin programul „Școala după
școală”.
Programul „Școala după școală”se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin
al ministrului educației naționale.
Formațiunile de studiu. În unitățile de învățământ, formațiunile de studiu cuprind grupe,
clase sau ani de studiu și se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de
administrație, conform prevederilor legale.
Efectivele formațiunilor de studiu în învățământul preuniversitar se constituie conform
prevederilor legale. În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare, unitățile de
învățământ pot organiza formațiuni de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu
aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar. În această situație, consiliul de
administrație are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării deciziei.
În localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei
minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu pot fi mai mici decât minimul prevăzut de
lege. Decizia privind înființarea și funcționarea acestor formațiuni de studiu aparține Ministerului
Educației Naționale, după consultarea consiliului de administrație al unității de învățământ
respective.
Activitatea de învățământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului
educației naționale. Ministerul Educației Naționale stabilește, prin reglementări specifice,
disciplinele de învățământ/modulele la care predarea se face pe grupe de elevi.
În situații temeinic motivate, în unitățile de învățământ liceal și profesional, în care
numărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru
alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.

Clasele se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire/specializări/calificări la care
disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de administrație al unității de
învățământ, cu avizul inspectoratului școlar și aprobarea Ministerului Educației Naționale.
La disciplinele comune pentru toți elevii claselor, activitatea se desfășoară cu toata clasa,
iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfășoară pe grupe.
Învățământul special și special integrat pentru copiii/elevii/tinerii cu deficiențe ușoare,
moderate sau grave se face individual, pe grupe sau clase cu efective stabilite prin lege, în funcție
de tipul și de gradul deficienței.
Pentru fiecare copil/elev/tânăr cu dizabilități grave/profunde/severe/asociate orientați de
către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Municipiului București de
Resurse și Asistență Educațională pentru învățământul de masă, efectivele existente ale claselor
se diminuează cu trei copii/elevi/tineri.
La înscrierea în învățământul gimnazial, liceal și profesional, se asigură, de regulă,
continuitatea studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de
învățământ.
Conducerea unității de învățământ va alcătui, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii
din aceeași clasă să studieze aceleași limbi străine.
În unitățile de învățământ în care alcătuirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu
respectarea condițiilor menționate, conducerile unităților de învățământ vor asigura în orar o
plaja care sa permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.
În situații bine specificate, la solicitarea scrisă a părinților și a elevilor, directorul poate
efectua modificări în studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două
limbi sau chiar prin schimbarea lor.
În cazurile menționate, conducerea unității de învățământ este obligata sa asigure un
program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba moderna respectiva sau nu se afla la
același nivel de studiu cu restul elevilor din clasa/grupa.

Personalul didactic / didactic auxiliar și nedidactic

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi
didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal
nedidactic.
Selecția personalului didactic si a celui nedidactic din unitățile de învățământ se face prin
concurs/examen, conform normelor specifice.
Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de
învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de
muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.
Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământul
sunt cele reglementate de legislația în vigoare:
Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute
pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.

Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în
concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un
comportament responsabil.
Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să
afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale,
precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.
Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în
incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților
extracurriculare/extrașcolare.
Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile
publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și
protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în
legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.
Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de
funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ.

Prin organigrama unității se stabilesc:
 structura de conducere și ierarhia internă,
 organismele consultative,
 catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru,
 compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de
legislația în vigoare.
Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de
către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de
învățământ.
Coordonarea activității structurilor unităților de învățământ se realizează de către un
coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de
administrație, la propunerea directorului.
La nivelul structurilor arondate unităților de învățământ cu personalitate juridică se pot
constitui colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare și funcționare a
unității de învățământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul
unităților de învățământ cu personalitate juridică.
Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în
colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în
vigoare. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ cuprinde prevederi
specifice referitoare la organizarea și funcționarea catedrelor/comisiilor.
Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în
subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de
învățământ.
La nivelul fiecărei unități de învățământ, funcționează, de regulă, următoarele
compartimente de specialitate: secretariat, financiar-contabil, administrativ, precum și alte
compartimente, potrivit legislației în vigoare.
Personalul didactic. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de
legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și
instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să
prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației și
Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății.
Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în
domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte
din corpul național de experți în management educațional, iar procedura și criteriile de selecție se
stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.
Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în
condițiile legii.
Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau
calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la
reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează
conform legii.
În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor,
serviciul pe școală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puține ore de curs.
Numărul și atribuțiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcție de dimensiunea
perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea
de învățământ.
Personalul nedidactic. Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza
prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările
ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.
Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o
unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de
învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.
Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se
face de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului
individual de muncă.
Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de
patrimoniu.

Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu
potrivit nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al
unității de învățământ.
Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire.
În funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu
schimbarea acestor sectoare.
Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități
decât cele necesare unității de învățământ.
Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul
compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita
competențelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în
vederea asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate.

Conducerea unităților din învățământul preuniversitar
Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în
conformitate cu prevederile legale.
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de
administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.
Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă,
după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizațiile sindicale, consiliul
reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile
administrației publice locale, precum și cu reprezentanții agenților economici implicați în
susținerea învățământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.
Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea
directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic.
Consiliul de administrație
Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.

Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin
ordin al ministrului educației naționale.
Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație.
Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație
este asigurată de persoana desemnată de fondatori.
La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții organizațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de
învățământ, cu statut de observatori.
Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții
organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar
din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație. Membrii consiliului de
administrație, observatorii și invitații sunt convocați cu cel puțin 72 de ore înainte de începerea
ședinței ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi și documentele ce urmează a fi discutate. În
cazul ședințelor extraordinare convocarea se face cu cel puțin 24 de ore înainte. Procedura de
convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poștă,
fax, e-mail sau sub semnătură.
La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii,
președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor, care
are statut de observator.

Directorul
Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu
atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de
învățământ.
Funcția de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre
didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional.
Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate
prin ordin al ministrului educației naționale.

Pentru asigurarea finanțării de baza, a finanțării complementare si a finanțării
suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul
unității administrativ – teritoriale în a cărui raza teritoriala se afla unitatea de învățământ,
respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile de învățământ special.
Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.
Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.
În unitățile școlare cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre directori va
fi un cadru didactic din rândul minorității respective. Respectarea criteriilor de competență
profesională este obligatorie.
În unitățile școlare cu predare în limbile minorităților naționale, în care există și clase cu
predare în limba română, unul dintre directori va fi un cadru didactic care nu aparține
minorităților și care predă în limba română.
Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea
motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre
membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui
audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de
administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a
directorului unității de învățământ.
Directorul unității de învățământ particular și confesional poate fi eliberat din funcție, la
propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei
juridice fondatoare.
În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ,
conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de
sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul
învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza hotărârii consiliului de
administrație al inspectoratului școlar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral și cu
acordul scris al persoanelor solicitate.
În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:

este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a
acesteia;
organizează întreaga activitate educațională;
organizează și este direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de
învățământ;
asigură managementul strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile
administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților
părinților și elevilor;
asigură managementul operațional al unității de învățământ;
asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național
și local;
coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării
unității de învățământ;
asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea de învățământ pe care o
conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității; raportul, aprobat de consiliul
de administrație, este prezentat în fața Consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al
părinților/asociației de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice
locale și a inspectoratului școlar.

Atribuțiile directorului în calitate de angajator:

Atribuțiile directorului ca ordonator de credite:

(a) propune în consiliul de
administrație, spre aprobare,
proiectul de buget și raportul de
execuție bugetară;
(b) răspunde de încadrarea în
bugetul aprobat al unității de
învățământ;
(c) se preocupă de atragerea de
resurse extrabugetare, cu
respectarea prevederilor legale;
(d) răspunde de realizarea,
utilizarea, păstrarea, completarea
și modernizarea bazei materiale a
unității de învățământ.

(a) angajează personalul din unitate prin
încheierea contractului individual de muncă;
(b) întocmește, conform legii, fișele
posturilor pentru personalul din subordine;
răspunde de angajarea, evaluarea periodică,
formarea, motivarea și încetarea raporturilor
de muncă ale personalului din unitate,
precum și de selecția personalului nedidactic;
(c) propune consiliului de administrație
vacantarea posturilor, organizarea
concursurilor pe post și angajarea
personalului;
(d) îndeplinește atribuțiile prevăzute de
Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul
preuniversitar, precum și de alte acte
normative elaborate de Ministerul Educației
Naționale.

Alte atribuții ale directorului sunt:
 propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de
consiliului de administrație;
 coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o
propune spre aprobare consiliului de administrație;
 coordonează și răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul național de
indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de
introducerea datelor în Sistemul de Informații Integrat al Învățământului din Romania
(SIIIR);
 propune consiliului de administrație, spre aprobare, Regulamentul de organizare și
funcționare al unității de învățământ;
 coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripția
școlară, în cazul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial;
 stabilește componența formațiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de
administrație;

 elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și schema de
personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de
administrație;
 numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de
administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare;
 numește cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuțiile
profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de
timp, din motive obiective;
 numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor care
aparțin de unitatea de învățământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice –
de regulă, titulare – care își desfășoară activitatea în structurile respective;
 stabilește, prin decizie, componența catedrelor și comisiilor din cadrul unității de
învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație;
 coordonează comisia de întocmire a orarului și îl propune spre aprobare consiliului de
administrație;
 aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic și al elevilor; atribuțiile
acestora sunt precizate în regulamentul de organizare și funcționare al unității de
învățământ;
 propune consiliului de administrație, spre aprobare, Calendarul activităților educative al
unității de învățământ;
 aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;
 aprobă, prin decizie, regulamentele de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice,
tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învățământ în baza
hotărârii consiliului de administrație;
 elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și
evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune
spre aprobare consiliului de administrație;
 asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de
învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor
școlare;

 controlează, cu sprijinul șefilor de catedră/responsabililor comisiilor metodice, calitatea
procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin
participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;
 monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în
colectivul unității de învățământ;
 aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare/extrașcolare, a șefilor
de catedră/responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
 consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile la orele de curs ale
personalului didactic de predare și instruire practică, precum și întârzierile personalului
didactic auxiliar și nedidactic,
 își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele
unității de învățământ pe care o conduce;
 numește și controlează personalul care răspunde de sigiliul unității de învățământ;
 asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare:
 răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și
gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea,
anularea, completarea, modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de
evidență școlară;
 aprobă vizitarea unității de învățământ, de către persoane din afara unității,
inclusiv de către reprezentanți ai mass-media. Fac excepție de la această
prevedere reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control asupra
unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de
monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ.
Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit
legii, precum și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele
colective de muncă aplicabile.
Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de

învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de învățământ, în
conformitate cu prevederile legale.
In lipsă, directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către
un alt cadru didactic, membru al Consiliului de administrație. Neîndeplinirea acestei obligații
constituie abatere disciplinara și se sancționează conform legii.
În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii si note
de serviciu.
Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia.
Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de
legislația în vigoare și de contractul colectiv de muncă aplicabil.
Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar
general.

Directorul adjunct
În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncți aflați în
subordinea sa directă.
Numărul directorilor adjuncți se stabilește proporțional cu numărul de grupe de
antepreșcolari/preșcolari/clase de elevi ale unității de învățământ, prin hotărâre a Consiliului de
administrație al inspectoratului școlar.
Se poate numi un director adjunct, pentru:
a) unitățile de învățământ de nivel primar și/sau gimnazial care au peste 30 de clase de
elevi;
b) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și
îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 10 clase inclusiv din învățământul primar și/sau
grupe din învățământul antepreșcolar și preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților
într-o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o
unitate școlară cu predare într- o limbă a minorităților;
c) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și au
internat și cantină;

d) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;
e) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 18 și 25 de clase și îndeplinesc,
una din condițiile: au cel puțin 10 clase din învățământul primar și/sau grupe din învățământul
preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în
limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o
limbă a minorităților;
f) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 18 și 25 clase și au internat și
cantină.
Se pot numi doi directori adjuncți pentru:
a) unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal sau postliceal care funcționează cu
peste 60 de clase de elevi sau cu peste 60 de clase de elevi și grupe de copii din învățământul
antepreșcolar și/sau preșcolar;
b) unitățile de învățământ gimnazial, liceal sau postliceal care au între 50 și 60 de clase și
îndeplinesc, una dintre condițiile: au clase din filiera tehnologică sau sunt unități de învățământ
liceal cu profil teoretic ori vocațional și care au grupe de grădinițe ori clase de gimnaziu sau sunt
unități cu profil teoretic ori vocațional care au și clase de învățământ postliceal.
Se pot numi trei directori adjuncți, pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial,
liceal sau postliceal care funcționează cu peste 70 de clase de elevi sau cu peste 70 de clase de
elevi și grupe de copii din învățământul antepreșcolar și preșcolar.
Funcția de director adjunct se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către
cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional.
Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct se face în
conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.
Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la
propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3
dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui
audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de
administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al
inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a
directorului adjunct al unității de învățământ.

Eliberarea din funcție a directorilor adjuncți ai unităților de învățământ liceal militar se
face cu respectarea legislației în vigoare și cu avizul Ministerului Apărării Naționale.
Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management
educațional încheiat cu directorul unității de învățământ și îndeplinește atribuțiile stabilite prin
fișa postului, anexă la contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de
director pe perioade determinate.
Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.
Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul
unității de învățământ.
Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate
deține, conform legii, funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la
nivel local, județean sau național.

Consiliul profesoral
Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral
al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.
Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea
directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din
unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la
ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar,
declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care a declarat că
are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul
total al membrilor.
Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din
numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de
învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la
începutul ședinței.

Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral,
în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil
procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica
dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților
administrației publice locale și ai partenerilor sociali.
La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația
să semneze procesul-verbal de ședință.
Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral.
Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se
numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru
certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de
un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste,
solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și
dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul
unității de învățământ.
Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
gestionează și asigură calitatea actului didactic;
analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din
unitatea de învățământ;
alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile
personalului didactic;
dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de
dezvoltare instituțională a școlii;

dezbate si aproba rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de
activitate, precum si eventuale completări sau modificări ale acestora;
aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de
învățământ;
validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare
învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară
după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;

hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;

propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de
învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 – în cazul
unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic si militar, precum și calificativele
la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;

propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs,
aprobată de consiliul de administrație;
avizează proiectul planului de școlarizare;
validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de
învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;
formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și
didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții
și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității
desfășurate de acesta;
propune consiliului de administrație programele de formare continuă și
dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „Profesorul
anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de
învățământ;
dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
dezbate, la solicitarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a inspectoratelor
școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu
caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează
propuneri de modificare sau de completare a acestora;
dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative
din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a
procesului didactic;
alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și
asigurarea calității, în condițiile legii;
îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația
în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;
propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele
proceselor- verbale.
Consiliul clasei din învățămîntul preuniversitar
Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și
postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din
cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din
învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din
reprezentantul elevilor clasei respective.

Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul
primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și
postliceal.
Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte
ori situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul
primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.
Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele
obiective:
a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările
părinților;
b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;
c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării
rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul
clasei;
d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de
învățare;
e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare
înalte.
Consiliul clasei are următoarele atribuții:
(a) analizează semestrial progresul școlar și
comportamentul fiecărui elev;
(b) stabilește măsuri de asistență educațională,
atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de
comportament, cât și pentru elevii cu rezultate
deosebite;
(c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev
al clasei, în funcție de comportamentul acestora
în unitatea de învățământ preuniversitar și în
afara acesteia, și propune consiliului profesoral
validarea mediilor mai mici decât 7,00 și
respectiv mai mici decât 8,00 pentru unitățile de
învățământ cu profil pedagogic, teologic și
militar sau a calificativelor „suficient” și
„insuficient”, pentru învățământul primar;

(d) propune recompense pentru
elevii cu rezultate deosebite;
(e) participă la întâlniri cu
părinții și elevii ori de câte ori
este nevoie, la solicitarea
învățătorului/institutorului/profe
sorului pentru învățământul
primar/profesorului diriginte
sau a cel puțin 1/3 dintre părinții
elevilor clasei;

(f) propune
învățătorului/institutorului/profesorul
ui pentru învățământul primar/
profesorului diriginte, din proprie
inițiativă sau la solicitarea directorului
ori a consiliului profesoral, după caz,
sancțiunile disciplinare prevăzute
pentru elevi, în conformitate cu
legislația în vigoare;

Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în
prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.
Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se înregistrează în registrul de proceseverbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoțit în mod
obligatoriu, de dosarul care conține anexele proceselor-verbale.
Mediile la purtare mai mici decât 7,00, respectiv mai mici decât 8,00, în cazul unităților
de învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar sunt propuse spre avizare de către
profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul
membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt
înaintate spre aprobare consiliului profesoral.
Documentele consiliului clasei sunt:
a)tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;
b)convocatoarele la ședințele consiliului clasei;
c)registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele
proceselor-verbale.
Consiliul reprezentativ al părinților / asociația de părinți
La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din
președinții comitetelor de părinți. Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează
președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun
acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar.
Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia
sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ. Consiliul
reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenți.

Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane
fizice și juridice.
Președintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinților.
Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:
propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia școlii;

sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol
educativ din comunitatea locală;

susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a
absenteismului și a violenței în mediul școlar;

promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;

se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților
în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu
părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția
generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu
organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației
elevilor care au nevoie de ocrotire;
sprijină conducerea unității de învățământ în întreținerea și modernizarea bazei materiale;
susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau de
integrare socială a absolvenților;
propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă
a absolvenților;
se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea
de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurarea a activității în
internate și în cantine;
susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala
după școală”.

Consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți a unității de învățământ poate
atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din
partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și
sportive;
b) acordarea de premii și de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație
materială precară;
e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate
de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
Consiliul reprezentativ al părinților colaborează cu structurile asociative ale părinților la
nivel local, județean, regional și național.
Contractul educațional
Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul
înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract
educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.
Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de
învățământ.
Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și
care se atașează contractului educațional.
Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părților
semnatare – respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele
sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților,
obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.
Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore
sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data
semnării.
Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în
contractul educațional.

Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în
contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care
se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.
Candidații admiși în unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și
securitate națională încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice
și securității contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile părților contractante,
conform instrucțiunilor specifice.
Școala și comunitatea. Parteneriate/protocoale între unitățile de învățământ și alți
parteneri educaționali.
Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale
colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor unității
de învățământ.
Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație
și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte
tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.
Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației
publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de
formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea pot
organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii
educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.
Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare pot iniția, în parteneriat
cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile de părinți, în baza hotărârii
consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea
competențelor dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de învățare remedială
cu elevii, prin programul „Școala după școală”.
Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor
activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de
unitatea de învățământ.
Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă
electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru
implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea
securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității.
Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenții
economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.
Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la
asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și
securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la agentul economic, durata activităților,
drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.
Unitățile

de

învățământ

încheie

protocoale

de

parteneriat

cu

organizații

nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin
proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.
Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol
se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității copiilor/elevilor.
Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul
școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități
comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea
personalității copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin
instituțiile respective.
Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare
a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

Întocmit
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