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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al 
CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR 
DIN LICEUL TEORETIC “JOHANNES HONTERUS” BRASOV 

 
Aprobat în şedința 

 Consiliului Reprezentativ 
din data de 18.10.2017 

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 

Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului reprezentativ al părinţilor a fost 
elaborat în baza art. 221 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Liceului 
Teoretic “Johannes Honterus” Braşov.  

Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului reprezentativ al părinţilor 
reglementeaza organizarea şi funcţionarea structurilor părinţilor din Liceul Teoretic Johannes 
Honterus Brasov, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor parinţilor stipulate în Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Liceului Teoretic “Johannes Honterus” Braşov.  

Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului reprezentativ al părinţilor, 
precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă prin hotărârea adunării generale a 
părinților din Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov.  

CAPITOLUL II 
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali  

Art.  4   
(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai 
Liceului  
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate 
de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.  
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de 
sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia 
familie-şcoală.  

Art.  5  
(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 
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periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil.  
 
Art. 6 Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta Liceului în 
concordanţă cu procedura de acces, dacă:  
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 
directorul/directorul adjunct al Liceului. Înainte de a se întâlni cu personalul Liceului se va 
înregistra mai întâi la elevul de serviciu din corpul;.  
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  
c) depune o cerere/alt document la secretariatul Liceului;  
d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ 
primar/profesorul diriginte;  
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 
  
Art. 7 Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.  
 
Art. 8 
(1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele / tutorele / susţinătorul legal al 
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul 
Liceului implicat învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 
diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la 
discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la 
rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa 
conducerii Liceului, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.  
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 
rezolvată la nivelul Liceului, acesta are dreptul de a se adresa, în scris,Inspectoratului Școlar 
pentru a media şi rezolva starea conflictuală.  
 
CAPITOLUL III 
Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali  
 
Art. 9 
(1) Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a 
asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.  
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(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 
învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă 
cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea Consiliului de 
administraţie al Liceului.  
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în Liceu, părintele, tutorele sau 
susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea 
menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării 
stării de sănătate a celorlalţi elevi din colectivitate/Liceu.  
(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 
legătura cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte 
pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului 
legal va fi consemnată în caietul învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământ 
primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.  
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 
patrimoniul Liceului, cauzate de elev.  
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îi 
însoţească până la intrarea în Liceu, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în care 
părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, 
împuterniceşte o altă persoană.  
(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi 
ciclul inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii 
acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.  
(9) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi 
ciclul inferior al liceului are obligaţia să respecte Codul de Etică al Părinţilor, anexă la acest 
regulament. 
 
Art. 10 Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a 
personalului Liceului.  
 
Art. 11 Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Liceului este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai 
copiilor/elevilor.  
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CAPITOLUL IV 
ADUNAREA GENERALĂ A PĂRINȚILOR 
 
 Art. 12 
(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 
copiilor/elevilor de la grupă/clasă. 
(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor 
didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor 
necesare educării copiilor/elevilor.  
(2)   În adunarea generală a părinților se discută probleme generale ale colectivului de copii/elevi 
și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în 
prezența părintelui/ tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv. 
 
Art. 13 
(1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatoarea/ învățătorul/ 
institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către 
președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi 
ori al elevilor clasei. 
(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 jumătate plus unu din 
cei prezenți. În caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a 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 
COMITETUL DE PĂRINȚI 
 
Art. 14   
(1) În Liceul Teoretic “Johannes Honterus”, la nivelul fiecarei grupe/clase, se înființează și 
funcționează comitetul de părinți. 
(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea 
generală a părinților, convocată de educatorul-puericultor/educatoarea/învățătorul/ 
institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care 
prezidează ședința.  
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de 
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zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.  
(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un 
președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid 
responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învățământul/ 
preșcolar/primar/profesorului diriginte.  
(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a 
părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile 
cu echipa managerială. 
 
Art. 15  Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții: 
a)   pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. 
Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 
prezenți;  
b)  susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare 
la nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ;  
c)  susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, 
asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în 
mediul școlar;  
d)  susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a 
grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii 
asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, 
colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în 
domeniul financiar; 
e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul 
pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, 
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 
f)  susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socio-profesionale;  
g)  se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative, 
extrașcolare și extracurriculare;  
h)  prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, 
dacă acestea există.  
 
Art. 16 Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, 
tutorilor sau susținătorilor legali, după consultarea prealabilă a acestora, în relațiile cu 
organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea Liceul Teoretic “Johannes 
Honterus” Brașov și alte foruri, organisme și organizații. 
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Art. 17  
(1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu 
personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, 
dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este 
obligatorie. 
(2)  Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face 
cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare 
pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.  
(3 Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din Liceul Teoretic “Johannes 
Honterus” Brasov în strângerea fondurilor.  

CAPITOLUL VI 
CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR 

Art. 18 
(1) La nivelul Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Brașov funcționează Consiliul reprezentativ al 
părinților. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinților este compus din președinții comitetelor de părinți de la 
Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Brașov  
(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei 
activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a 
părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și 
cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la 
persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu 
caracter logistic - voluntariat.  
(4) Consiliul reprezentativ al părinților are o relație de colaborare cu directorul și elevii Liceului 
Teoretic “Johannes Honterus” Brașov. 
(5) La  nivelul  Liceul Teoretic “Johannes Honterus”, in anul 2006, s-a constituit Asociația de 
părinți ProHonterus, în conformitate cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile.  
 
ART. 19 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. 
 
Art. 20 
(1) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. 
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(2) Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele 
acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.  
(3) Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face cu cel putin 15 zile 
înainte de începerea sedinței, prin e-mail și prin intermediul consilierului educațional cu ajutorul 
învățătorilor/ diriginților. 
(4) Sedintele sunt prezidate de catre Președinte sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți. 
 
Art. 21 Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau 
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile Liceul Teoretic “Johannes 
Honterus” Brasov după cum urmează: 
 - 2 membri în Consiliul de Administrație,  
-  1 membru în Comisia de evaluare și asigurare a calității,  
-  1 membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței și a faptelor de corupție  
- 1 membru în Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării în mediul școlar și 
promovarea interculturalității. 
 
Art. 22 Consiliul reprezentativ al părinților este legal întrunit în prezența a cel puțin jumătate 
plus unu din numărul membrilor săi. 
 
Art. 23 Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a 
voturilor celor prezenți.  
 
Art. 24 La şedinţe participă cu rol de observator, diriginţi / învăţători ai claselor şi directorul 
unităţii.  
 
Art. 26 
(1) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și 
juridice.  
(2) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.  
 
Art. 27  Pierderea calității de membru în CRP se face în următoarele situații: 
a)  pierderea calității de președinte al comitetului de părinți pe clasă (prin demisie sau în urma 
alegerilor prin retragerea sprijinului părinților)  
b)  3 absențe consecutive de la ședințele CRP, fără delegarea unui alt reprezentant al clasei. 
Absența membrului CRP, respectiv absența unui alt reprezentant al clasei de la ședințele CRP, 
sunt aduse la cunoștinta comitetului reprezentativ al clasei prin e-mail, prin grija președintelui 
CRP.  
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Art. 28  Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 
a)  propune Liceului Teoretic “Johannes Honterus” Braşov discipline şi domenii care să se 
studieze prin curriculumul la decizia şcolii, inclusiv din oferta națională;  
b)  sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/ organizaţiile 
cu rol educativ din comunitatea locală;  
c)  susţine Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov în derularea programelor de prevenire şi 
de combatere a absenteismului şi a violenței în mediul şcolar;  
d)  promovează imaginea Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Brasov în comunitatea locală;  
e)  se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 
minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;  
f)  susţine Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov în organizarea şi desfăşurarea tuturor 
activităţilor;  
g)  susţine conducerea Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov în organizarea şi în 
desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susținătorii legali , pe teme educaţionale; 
a) 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; 
b)  susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională sau 
de integrare socială a absolvenților; 
c)  propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în 
muncă a absolvenților; 
d)  se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul 
Teoretic “Johannes Honterus” Braşov, la solicitarea cadrelor didactice; 
e)  sprijină conducerea Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov în asigurarea sănătății și 
securității elevilor;  
f)  susține conducerea Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov în organizarea și desfășurarea 
programului „Școala după școală”. 
 
Art. 29 Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu 
propriul regulament aprobat de consiliul reprezentativ al părinților cu majoritate de voturi; acest 
regulament este anexă a regulamentului de organizare și functionare a școlii. 
 
Art. 30 
(1) Consiliul reprezentativ al părinților din Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov poate 
face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală 



ROF CRP Liceul Teoretic “Johannes Honeterus” aprobat in 18.10.2017 Page 9/10 
 
 

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 Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov sau care 
sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.  
(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, 
județean, regional și național. 
 
Art. 31 Modul de comunicare între structurile de părinți din Liceu se stabilește la începutul 
fiecărui nou an școlar, în prima ședință a consiliului reprezentativ al părinților 
 
Art. 32 
(1) Documentele Comitetului de părinți sunt:  
a) procesul-verbal și lista de semnături privind constituirea comitetului;  
b) tabel nominal cu membrii comitetului de părinți;  
c) sarcinile specifice fiecărui membru al comitetului de părinți;  
d) program de activități al comitetului (anual și semestrial);  
e) procese-verbale ale ședințelor;  
f) rapoarte semestriale și anuale;  
g) adrese către secretariatul școlii sau alte instituții;  
j) propuneri de îmbunătățire a activității instructiv-educative a școlii și clasei;  
k) propuneri pentru săptămâna „Școala altfel” și pentru disciplina opțională;  
l) orice alte documente care atestă activitatea comitetului.  
(2) Documentele Consiliului reprezentativ al părinților sunt: 
a) copie după procesul-verbal și lista de semnături privind alegerea președintelui comitetului de 
părinți de la fiecare grupă/clasă;  
b) procesul-verbal constatator al alegerii organelor de conducere ale consiliului și lista de 
semnături; 
c) lista cu sarcinile specifice ale membrilor;  
d) programul de activități anual și semestrial;  
e) propuneri pentru oferta educațională a școlii (pentru săptămâna „Școala altfel”, pentru 
disciplina opțională, pentru orice alte activități care îmbunătățesc oferta educațională a școlii); 
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f)  rapoarte anuale și semestriale;  
g) orice alte documente care atestă activitatea consiliului.  
 
Art. 33 
(1) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea acestuia de către adunarea generală a 
părinților din Liceul Teoretic “Johannes Honterus” Braşov. 
(2) La regulament se pot aduce modificări de către consiliu pe baza propunerilor comitetelor de 
părinţi.  
 
 
 


