
Nr. 81/10.09.2021 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PARINTILOR/ASOCIATIEI DE PARINTI 

(Conform Conform ORDINULUI Nr. 5.447 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar publicat în 

M.Of.Nr.827 din 9 septembrie 2020) 

 

 

Art. 1 

(1) La nivelul Grădinitei cu Program Prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești, 

functioneaza Consiliul reprezentativ al parintilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitate 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 din Grădinitei cu Program Prelungit „Sfinții 
Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești, 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 Grădinitei cu Program Prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești 

s-a constituit Asociatia de parinti „Aproape de cei mici”, in conformitate cu legislatia in 

vigoare, privind asociatiile si fundatiile, care reprezinta drepturile si interesele parintilor din 

gradinita, membrii ai acesteia. 

 

Art. 2 

(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, tutorilor sau 

sustinatorilor 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) În situații obiective, cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 
excepționale, ședințele Consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin 



mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință. 
 

 

Art. 3 

(1) 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, tutorii sau sustinatorii 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 

prescolarilor; 

 

Art. 4 

(1) Consiliul reprezentativ al parintilor din unitate 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 , a bazei materiale si sportive; 

b) acordarea de premii prescolarilor; 

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 adunarea generala a parintilor pe care ii reprezinta. 

(2) Organizatia de parinti colaboreaza cu structurile asociative ale parintilor la nivel local, 

judetean, regional si national. 

  



 

Art. 5 

(1) Grădinita cu Program Prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești incheie cu 

parintii, tutorii sau sustinatorii legali, in momentul inscrierii prescolarilor, in registrul unic 

matricol, un contract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile reciproce ale 

partilor. 

(2) Modelul contractului educational este prezentat in anexa care face parte integranta din 

prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul Grădinitei cu Program Prelungit 

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești prin decizia Consiliului de Administratie, dupa 

consultarea Consiliului de parinti al unitatii. 

 

Art. 6 

(1) Contractul educational este valabil pe toata perioada de scolarizare in cadrul Grădinitei cu 

Program Prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Ploiești  

(2) Eventualele modificari ale unor prevederi din contractul educational se pot realiza printr-

un act aditional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractului educational. 

 

Art. 7 

(1) Contractul educational va cuprinde in mod obligatoriu: datele de identificare ale partilor 

semnatare  - respectiv unitatea de invatamant, beneficiarul primar al educatiei, parintele, 

tutorele sau sustinatorul legal, scopul pentru care se incheie contractul educational, drepturile 

partilor, obligatiile partilor, durata valabilitatii contractului, alte clauze. 

(2) Contractul educational se incheie in doua exemplare originale, unul pentru parinte, tutore 

sau sustinator legal, altul pentru unitatea de invatamant si isi produce efectele de la data 

semnarii. 

(3) Consiliul de administratie monitorizeaza modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in 

contractul educational. 

(4) Comitetul de parinti al grupei urmareste modul de indeplinire a obligatiilor prevazute in 

contractul educational de catre fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care 

se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acest document. 
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