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MODIFICĂRI ÎN ROFUIP - 2020 

- prezentare compartivă -  

 

TITLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 
CAPITOLUL I - CADRUL DE REGLEMENTARE 

 

ART. 2 

(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate 

fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui 

an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se 

depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, 

de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi 

supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul 

regulament. 

CAPITOLUL I - CADRUL DE REGLEMENTARE 

 

ART.2 

(8) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ 

poate fi revizuit anual sau ori de câte ori este nevoie. 
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TITLUL II 

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 
CAPITOLUL II - ORGANIZAREA PROGRAMULUI SCOLAR 

 

ART. 9 

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:  

a) la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu aprobarea 

inspectorului şcolar general;  

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul 

Bucureşti - la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;  

c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanţilor 

federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea 

integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al 

anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea 

cursurilor. 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA PROGRAMULUI SCOLAR 

 

ART. 9 

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz: 

a) la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii 

de învăţământ, precum şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea 

directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu 

informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, 

respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

b)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi 

judeţ/municipiul Bucureşti - la cererea inspectorului şcolar general, cu 

aprobarea ministerului; 

c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi 

cercetării ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului 

Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea 

integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de 

consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 

se adaugă 
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(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite 

instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice în vederea continuării procesului 

educaţional. 

(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a 

antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor în unităţile de învăţământ 

preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de 

urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă, 

prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare 

a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului. 
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TITLUL III 

Managementul unităţilor de învăţământ 

 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 

CAPITOLUL III – DIRECTORUL 

 

ART. 21 

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire 

a catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 

m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile 

acestuia sunt precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii 

de învăţământ; 

o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, 

aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei 

privind evaluarea rezultatelor şcolare;  

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi a responsabililor 

comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin 

verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse 

activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

 

 

CAPITOLUL III – DIRECTORUL 

 

Art. 21 

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de 

constituire a comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ; 

eliminat 

 

 

eliminat 

o) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea 

planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, 

calitatea procesului instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin 

participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare; 

se adaugă 

z) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea 

cursurilor la nivelul unor formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul 

unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, 

intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale; 

aa) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului la nivelul unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu 
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profesorii diriginţi şi cadrele didactice, modalitatea de valorificare a 

acestora. 

CAPITOLUL IV 

DIRECTORUL ADJUNCT 

 

ART. 27  

 

CAPITOLUL IV 

DIRECTORUL ADJUNCT 

 

ART. 27  

se adaugă 

(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de 

către directorul unităţii de învăţământ sau de către inspectorul şcolar 

general. 

CAPITOLUL V - TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 

MANAGERIALE 

 

ART. 29  

(1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt:  

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;  

b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;  

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

 

ART. 30  

(1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către 

director şi directorul adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 

(2) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către 

consiliul de administraţie, la propunerea directorului, la începutul 

semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor.  

(3) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt 

prezentate de către director în şedinţa Consiliului profesoral. 

CAPITOLUL V - TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR 

MANAGERIALE 

 

ART. 29  

(1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 

a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de 

învăţământ; 

b) raportul de evaluare internă a calităţii. 

 

ART. 30  

(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi 

directorul adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 

(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de 

administraţie, la propunerea directorului la începutului anului şcolar 

următor. 
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(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul 

adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 

(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de 

administraţie, la propunerea directorului la începutului anului şcolar următor. 

 

ART. 31  

Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul 

unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin 

transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinţilor 

şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin 

informaţii de interes public. 

 

ART. 36  

Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se 

elaborează pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a 

proiectului de dezvoltare instituţională. Planul operaţional se dezbate şi se 

avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de 

administraţie. 

 

ART. 38 

Documentele manageriale de evidenţă sunt:  

a) statul de funcţii;  

b) organigrama unităţii de învăţământ;  

c) schema orară a unităţii de învăţământ;  

d) planul de şcolarizare;  

e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 

 

 

 

 

 

ART. 31  

Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de 

învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă. 

 

 

 

 

 

eliminat 

 

 

 

 

 

Art. 37 

Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 

b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de 

învăţământ antepreşcolar/preşcolar; 

d) planul de şcolarizare. 
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TITLUL IV 

PERSONALUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

 

ART. 41  

 (2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia 

internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective 

de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Art. 42  

(2) La nivelul structurilor arondate unităților de învățământ se pot constitui 

subcomisii și colective de lucru proprii. Conform regulamentului de 

organizare și funcționare a unității de învățământ, acestea sunt integrate în 

organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia. 

 

ART. 43  

Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi 

în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate 

cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde 

prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, 

comisiilor şi colectivelor. 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

 

ART. 40 

 (2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și 

ierarhia internă, organismele consultative, comisiile şi celelalte 

colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri 

funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

 

eliminat 

 

 

 

 

 

eliminat 

 

CAPITOLUL II - PERSONALUL DIDACTIC 

 

CAPITOLUL II - PERSONALUL DIDACTIC 
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ART. 50  

În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării 

cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire 

practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile 

personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea perimetrului 

şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în 

unitatea de învăţământ. 

ART. 47 

În unităţile de învăţământ, cu excepţia nivelului preşcolar, se 

organizează pe durata desfăşurării cursurilor serviciul pe şcoală. 

Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
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TITLUL V 

ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI ALE CADRELOR DIDACTICE 

 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 

CAPITOLUL I 

ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Secţiunea 1 

Consiliul profesoral 

 

ART. 57 

 

 

 

 

 

 

ART. 58  

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi 

eventuale completări sau modificări ale acestora; 

 

ART. 58  

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, 

care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, 

CAPITOLUL I 

ORGANISME FUNCŢIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Secţiunea 1 

Consiliul profesoral 

 

ART. 54 

se adaugă 

(11) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, 

pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se 

pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem 

de videoconferinţă. 

 

ART. 55 

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale 

completări sau modificări ale acestora; 

 

ART. 55 

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

 

eliminat 
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potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de 

acesta; 

n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului 

"Profesorul anului" personalului didactic de predare şi instruire practică cu 

rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate 

şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

 

Secţiunea a 2-a 

Consiliul clasei 

 

ART. 60 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 61  

Consiliul clasei are următoarele obiective:  

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;  

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;  

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea 

optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, 

stabilite pentru colectivul clasei;  

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu 

un ritm lent de învăţare; 

se adaugă 

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ; 

eliminat 

 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Consiliul clasei 

 

ART. 57 

se adaugă 

(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, 

pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot 

desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de 

videoconferinţă. 

 

 

eliminat 
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e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de 

performanţe. 

 

ART. 64  

Documentele consiliului clasei sunt:  

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;  

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;  

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu 

anexele proceselor-verbale.  

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Catedrele/Comisiile metodice 

 

 

 

 

eliminat 

 

 

 

 

 

eliminată 
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TITLUL VII 

ELEVII 

 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 

CAPITOLUL I 

DOBÂNDIREA ŞI EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEVI 

 

ART. 98 

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alin. (3), 

se efectuează sub coordonarea Centrului judeţean/al municipiului Bucureşti 

de resurse şi asistenţă educaţională. 

 

ART. 105  

(1) Elevii aflaţi în situaţii speciale - cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, 

care au persoane în îngrijire şi altele asemenea - sunt sprijiniţi să finalizeze 

învăţământul obligatoriu.  

(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la 

art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează în 

conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a - f din acelaşi statut. 

CAPITOLUL I 

DOBÂNDIREA ŞI EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEVI 

 

 

eliminat 

 

 

 

 

 

eliminat 

 

CAPITOLUL II 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAŞCOLARĂ 

 

ART. 109  

Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ 

se centrează pe:  

CAPITOLUL II 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAŞCOLARĂ 

 

eliminat 
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a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie;  

b) gradul de responsabilizare şi integrare socială;  

c) cultura organizaţională;  

d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 110  

(1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de 

învăţământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare.  

(2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la 

nivelul unităţii de învăţământ este prezentat şi dezbătut în consiliul 

profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.  

(3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la 

nivelul unităţii de învăţământ este inclus în raportul anual privind calitatea 

educaţiei în respectiva unitate. 

 

 

 

 

se adaugă 

ART. 99 

(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din 

localitate, precum şi activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate 

în incinta unităţii de învăţământ se derulează conform prevederilor 

prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui 

sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul 

anului şcolar. 

 

ART. 100  

Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de 

învățământ este parte a evaluării instituționale a respectivei unități de 

învățământ. 

CAPITOLUL III 

EVALUAREA COPIILOR/ELEVILOR 

 

SECŢIUNEA 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

ART. 115  

CAPITOLUL III 

EVALUAREA COPIILOR/ELEVILOR 

 

SECŢIUNEA 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

ART. 104 
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(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de 

particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de 

specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:  

a) chestionări orale;  

b) teste, lucrări scrise;  

c) experimente şi activităţi practice;  

d) referate;  

e) proiecte;  

f) interviuri;  

g) portofolii; 

h) probe practice;  

i) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau 

elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.  

 

ART. 125  

(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii 

majori care doresc să îşi exercite dreptul de a participa la ora de Religie îşi 

exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii de învăţământ, în 

care precizează şi numele cultului solicitat.  

(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere 

scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru 

elevul minor.  

(3) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului 

minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului şcolar, schimbarea 

opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv 

pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.  

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de 

particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi 

de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 

a) evaluări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente şi activităţi practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) probe practice; 

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de 

director sau elaborate 

de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării/ inspectoratele şcolare. 

 

 

ART. 114 

Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 
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(4) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive 

obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la 

această disciplină.  

(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura 

activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite 

prin hotărârea consiliului de administraţie. 

 

ART. 134 

(8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal al elevului/elevul major îşi asumă în scris 

responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare 

parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale din 

unitatea de învăţământ primitoare. 

 

ART. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectiunea a 2-a 

Examenele organizate la nivelul unităților 

de învățământ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eliminat 

 

 

 

 

 

 

ART. 125 

se adaugă 

(16) Prin excepție de la prevederile alin (1)-(12), în temeiul Legii nr. 

356/2007 pentru aderarea României la Convenția privind definirea 

statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, 

elevilor români înscriși în sistemul școlilor europene, reintegrați în 

sistemul educațional național, li se recunosc și li se echivalează în 

procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul 

Educației și Cercetării, prin direcția cu atribuții în domeniul școlilor 

europene, notele/calificativele obținute, cu încadrarea în clasa 

corespunzătoare. 

 

Sectiunea a 2-a 

Examenele organizate la nivelul unităților 

de învățământ 
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ART. 139 

 
ART. 128 

se adaugă 

(8) In situații exceptionale, in care se inregistreaza intarzieri in eliberarea, 

de catre institutia/organizatia care administreaza examenul respectiv, a 

diplomei mentionate la alin. (7), parintele/reprezentantul legal al 

candidatului poate depune o adeverinta care sa ateste promovarea 

examenului, eliberata de respectiva institutie/organizatie. 

CAPITOLUL IV - TRANSFERUL  

ELEVILOR 

 

ART.150 

 

 

 

 

 

ART. 151 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc 

prin compararea celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a 

acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al unității de 

învățământ ș la propunerea membrilor catedrei. 

 

 

Art. 158 

C CAPITOLUL IV - TRANSFERUL ELEVILOR 

 

ART.139 

se adaugă 

(2) În învățământul dual, transferul elevilor de la o grupă/formațiune de 

studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de 

învățământ la alta nu se poate efectua decât cu avizul operatorului 

economic. 

 

ART.140 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se 

stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru. Modalitățile de 

susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație 

al unității de învățământ ș la propunerea membrilor comisiei pentru 

curriculum. 

 

ART: 147 

se adaugă 

(3) Elevii din învățământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot 

transfera în condițiile stabilite de prezentul regulament, precum și de 

regulamentul specific de organizare și funcționare. 
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TITLUL VIII 

EVALUAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

ROFUIP - 2016 ROFUIP - 2020 

CAPITOLUL II 

ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU 

SUSȚINĂTORILOR  

LEGALI 

 

AR. 173 
 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 175 

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 173 alin. (6), art. 174 și art. 175 atrage 

răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun. 

CAPITOLUL II 

ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU 

SUSȚINĂTORILOR LEGALI 
 

ART: 162 

se adaugă 

(10) Părintele sau reprezentantul legal al antepreșcolarului/ preșcolarului 

sau al elevului din învățământul obligatoriu are obligația de a-l sustine pe 

acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de 

învățare 

realizată prin intermediul tehnologiei și al internetului, și de a colabora cu 

personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în condiții optime a 

acestei activități. 

 

 

eliminat 

CAPITOLUL III - ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR 

 

ART. 177 

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte 

ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din 

totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din 

grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din 

cei prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a 

CAPITOLUL III - ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR 

 

ART. 166 

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte 

ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din 

totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din 

grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din 

cei prezenți. 
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părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de 

numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia. 

CAPITOLUL V - CONSILIUL REPREZENTATIV AL 

PĂRINȚILOR/ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI 

 

ART. 183 

 

CAPITOLUL V - CONSILIUL REPREZENTATIV AL 

PĂRINȚILOR/ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI 

 

ART. 172 

se adaugă 

(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. 

 


