Capitolul 2. Forme de organizare a
părinţilor
2.1.Adunarea generală a părinților
Art. 109. (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii
sau susținătorii legali ai copiilor/ elevilor de la grupă/clasă și hotărăște care sunt
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 problemele generale ale colectivului
de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual,
numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.
(3) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este
nevoie
2.2. Comitetul de părinți
Art. 110. (1) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în
fiecare an, în adunarea generală a părinților, în primele 30 zile calendaristice de la
începerea cursurilor anului școlar.
(2) Comitetul de părinți se compune din trei persoane: un președinte și doi membri.
El reprezintă interesele părinților elevilor clasei în adunarea generală a părinților la
nivelul școlii, în consiliul reprezentativ al părinților, tutorilor sau susținătorilor
legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa
managerială.
(3) Atribuțiile comitetului de părinți sunt prevăzute la art. 249 din ROFUIP.
2.3. Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți
Art. 111. (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este
compus din președinții comitetelor de părinți ( anexa 16 ).
(2) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2
vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor din școala noastră s-a constituit în asociaţie
cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.

(4) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul
regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.
(5) Asociaţia părinţilor desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
(6) 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: modernizarea și întreținerea patrimoniului
unității de învățământ, a bazei materiale și sportive; acordarea de premii și de burse
elevilor; sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; acordarea de sprijin
financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt
aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
(7) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
(8) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (6) se cheltuiesc numai prin decizia
organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(9) Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinților/Asociației de părinți sunt
prevăzute la art. 254-255 din ROFUIP.

