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REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI 

REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR DIN GRĂDINIȚA P.P. NR. 9 SATU MARE 

ANUL ŞCOLAR 2022-2023 

BAZA LEGALĂ: Ordinul nr. 4183/2022 – Regulamentul- cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 

Art. 1. 

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţamânt este compus din președinții 

comitetelor de părinţi. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane 

fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter 

logistic - voluntariat. 

 

Art. 2. 

(1) Consiliul reprezentativ al părinților îşi desemnează președintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în 

procesul-verbal al şedinţei. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia 

sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi.  

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, 

fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor. 

(7) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor alege pe o perioadă de 4 ani preşedintele, vicepreşedinţii, 
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membrul trezorier şi secretarul. 

(8) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace 

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

 

Art. 3. 

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) propune unităţii de învăţamant discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

c) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfășurarea tuturor activităţilor; 

g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale; 

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială /educaţională specializată, direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei copiilor care au nevoie 

de ocrotire; 

i) propune măsuri pentru şcolarizarea copiilor din învăţământul obligatoriu; 

j) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza în unitatea de 

învățământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii copiilor; 

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii; 

m) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului "Şcoala 

după şcoală". 

 

Art. 4. 

(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către grădiniță, constând în contribuţii, 

donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care 

vor fi utilizate pentru:modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei 

materiale şi sportive; 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

b) acordarea de premii copiilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
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d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre 

de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel, 

judeţean, regional şi naţional. 

 

Art.5. La statut se pot aduce modificări de către Consiliu pe baza propunerilor Comitetelor de 

părinţi. 

 

Art.6. Prezentul statut întră în vigoare după acceptarea acestuia de către Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor. 

 

Data intrării în vigoare: _________________ 

 

SEMNĂTURI 

Grupa mică A _____________________________ 

Grupa mică B _____________________________ 

Grupa mijlocie A_____________________________ 

Grupa mijlocie B_____________________________ 

Grupa mare A_____________________________ 

Grupa mare B_____________________________ 

Grupa germană A_____________________________ 

Grupa germană B_____________________________ 

Grupa maghiară PP A_____________________________ 

Grupa maghiară PN B_____________________________ 
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