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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
Noul R.O.F.U.I.P. 

 
A fost publicat în Monitorul Oficial O. M.E.C. nr. 5447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 
 

 
Dintre modificările aduse de noul Regulament-cadru semnalăm: 
1. Introducerea „domeniului web” ca element definitoriu pentru unitățile de învățământ cu personalitate juridică, 

ceea ce înseamnă obligația fiecărei unități de învățământ de a deține un astfel de domeniu, respective un site (art. 
6, alin. (2), lit. f)). 

2. Eliminarea obligației unităților de învățământ de a realiza recensământul copiilor din circumscripția școlară 
(vechiul art. 8 alin. (5)). 

3. Introducerea de reglementări specifice, inclusiv abilitarea Ministerului Educației de a adopta anumite măsuri, 
pentru perioadele de urgență/alertă (art. 9, alin. (8)). 

4. Detalierea situațiilor speciale în care unitatea de învățământ, la propunerea motivată a directorului, cu 
aprobarea consiliului de administrație și informarea inspectoratului școlar, poate decide, pentru o perioadă 
determinată, modificarea duratei orelor de curs (art. 11, alin. (8)) – situațiile sunt: epidemii, intemperii, calamități, 
alte situații excepționale. 

5. Dispare prevederea potrivit căreia pentru fiecare elev/preșcolar cu deficiențe grave efectivele existente ale 
claselor se diminuează cu 3 elevi (vechiul art. 14 alin. (2)). 

6. Interdicția pentru cadrele didactice care au copii în unitate de a fi desemnate în calitate de reprezentanți ai 
părinților în consiliul de a administrație al unității de învățământ (art. 18, alin. (5)). 

7. Dispar unele dintre atribuțiile directorului: aprobarea graficului serviciului pe școală al personalului didactic (art. 
21, alin. (4), lit. m), aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale (art. 21, alin. (4), lit. o), obligativitatea 
consultării cu reprezentanții organizației sindicale în îndeplinirea atribuțiilor sale (art. 21, alin. (6)) etc. 

8. Eliminarea, dintre documentele de diagnoză ale unității de învățământ, a rapoartelor semestriale asupra 
activității desfășurate (vechiul art. 29, alin. (1), pct. a)) - nu se mai realizează aceste rapoarte. 

9. Eliminarea, dintre documentele de prognoză ale unității de învățământ, a planurilor operaționale ale unității 
(vechiul art. 33, alin. (1), pct. b)) - nu se mai realizează aceste rapoarte). 

10. Eliminarea, dintre documentele manageriale de evidență, a dosarului cu instrumente interne de lucru ale 
directorului (vechiul art. 38, lit. e) – rămâne totuși ca atribuție a directorului elaborarea de instrumente interne de 
lucru). 

11. Dispariția constituirii de subcomisii și de colective de lucru proprii la nivelul structurilor școlare arondate unității 
cu personalitate juridică (vechiul art. 42, alin. (2)). 

12. Dispariția catedrelor/comisiilor metodice și a colectivelor/comisiilor de lucru pe diferite domenii de activitate 
(vechiul art. 43; art. 65-67). 

13. Organizarea serviciului pe școală, obligatorie prin art. 47, nu mai este legată de personalul didactic și de instruire 
practică (vechiul art. 50). 

14. Eliminarea obligativității realizării de către cadrele didactice a raportului de activitate semestrial (vechiul art. 58, 
lit. d). 

15. Eliminarea realizării de către consiliul profesoral a aprecierilor sintetice privind activitatea personalului didactic 
care solicită gradație de merit sau alte distincții/premii (vechiul art. 58, lit. l). 

16. Introducerea între atribuțiile consiliului profesoral a dezbaterii și avizării regulamentului de organizare și 
funcționare a unității de învățământ (art. 58, lit. m). 

17. Dispare posibilitatea pentru cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică să fie 
numite profesori diriginți  (vechiul art. 73, alin. (4)). 
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18. Dispare ora de dirigenție (vechiul art. 74, alin. (3)), deși rămân activitățile de suport educațional, consiliere și 
orientare profesională, obligatorii, derulate în afara orelor de curs acolo unde nu este prevăzută ora de consiliere și 
orientare (altfel, se derulează în aceasta), consemnate acestea în condica de prezență (cf. art. 66, alin. (3)). 

19. Modificarea, ca recomandare, a formatului întâlnirii lunare cu părinții, respectiv realizarea acesteia în mod 
individual (cf. art. 67, alin. (3)). 

20. Eliminarea, dintre atribuțiile profesorului diriginte a responsabilității privind păstrarea bunurilor cu care este 
dotată sala de clasă și realizarea portofoliului dirigintelui (vechiul art. 77, lit. a) și i)) – nu mai este necesară 
realizarea diferitelor documente cu privire la bunurile existente în clasă, nici constituirea unui portofoliu al 
dirigintelui. 

21. Eliminarea, dintre comisiile cu caracter permanent a comisiei pentru perfecționare și formare continuă și a 
comisiei pentru programe și proiecte educative (vechiul art. 75, alin. 2, lit. c și g) – comisiile cu caracter 
permanent, în număr de cinci, sunt precizate la art. 71, alin (2). 

22. Introducerea precizării că rezultatul evaluării nu poate fi utilizat ca mijloc de coerciție, ci el trebuie să reflecte 
strict rezultatul învățării (art. 102, alin (3)). 

23. Introducerea precizării că pentru frauda constatată la evaluările scrise se acordă nota 1 sau, după caz, 
calificativul insuficient (art. 106, alin (3)). 

24. Introducerea interdicției utilizării telefoanelor în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor, cu 
excepția utilizării acestora în timpul orei de curs, cu acordul cadrului didactic, pentru activități didactice sau în 
situații de urgență (art. 186, alin (2)) – pe durata orelor de curs telefoanele trebuie păstrate în locuri special 
amenajate în sala de clasă. 

25. Precizarea obligativității pentru părinți de a trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome 
specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (Anexă, Modelul contractului educațional, Partea IV, pct. 2, lit. c). 

26. Introducerea posibilității de derulare a diferitelor activități, în anumite condiții, prin intermediul tehnologiei și al 
internetului (consiliul de administrație, consiliul profesoral, consiliul clasei etc.). 

Unitățile de învățământ sunt obligate, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial (9 septembrie 
2020), să elaboreze și să aprobe propriile regulamente de organizare și funcționare. 
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