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Printre cele mai im-
portante modificări (sau 
noutăți) aduse de OMEN 
3027, aprobat la înce-
putul acestui an, a fost 
menționat faptul că, de 
acum înainte, ”orice mo-

dificare ulterioară” a Re-
gulamentului de organiza-
re și funcționare a unității 
de învățământ (ROFUI), 
precum și proiectul de Re-
gulament, în sine, se su-
pun dezbaterii în Consiliul 

reprezentativ al părinților 
și Asociației părinților, 
acolo unde există, în Con-
siliul școlar al elevilor și în 
Consiliul profesoral, la ca-
re participă cu drept de 
vot și personalul didactic 

auxiliar și nedidactic. O 
altă modificare vizează in-
troducerea sintagmei ”al-
te situații excepționale”, 
cu referire la situațiile 
obiective, cum ar fi epide-
mii, intemperii, calamități 
naturale - când pot fi sus-
pendate cursurile școlare 
pe o perioadă determina-
tă.

O noutate este pre-
vederea potrivit căre-
ia, ”cadrele didactice ca-
re au copii în unitatea 
de învățământ NU pot 
fi desemnate ca mem-
bri reprezentanți ai pă-
rin  ților în Consiliul de Ad-
mi nistrație al unității de 
învățământ, cu excepția 
situației în care Consiliul 
reprezentativ al părinților 
și Asociația de părinți, 
acolo unde există, nu pot 
desemna (n.r. - puțin pro-
babil!) alți reprezentanți.

Termen mai scurt 
pentru întocmirea 
raportului anual 
de activitate

Noul Ordin ministerial 
a prevăzut un termen ma-
xim de 30 de zile de la da-
ta începerii anului școlar 
pentru prezentarea anuală 
a raportului privind calita-
tea educației din unitatea 
de învățământ. Ra portul 
va fi prezentat în fața Con-
siliului de Ad mi nistrație, 
a Consiliului profesoral, 
în fața Comitetului repre-
zentativ al părinților și a 
conducerii Asociației de 
părinți, adus la cunoștința 
autorităților administrației 
publice locale, a inspec-
toratului șco   lar județean/
al municipiului București 
și va fi postat pe site-ul 
unității școlare.

Stabilirea din timp 
a unui înlocuitor

”Directorul are obli-

gația de a delega atri bu-
țiile către directorul ad-
junct sau către un alt ca-
dru didactic, membru al 
Consiliului de Admi nis-
trație, în situația impo si-
bilității exercitării acesto-
ra. Neîndeplinirea aces-
tei obligații constituie 
aba tere disciplinară și se 
sancționează conform le-
gii. În situații excepționale 
(accident, boală) în ca-
re directorul nu poate de-
lega atribuțiile, directorul 
adjunct sau un alt cadru 
didactic, membru al CA, 
desemnat anterior pen-
tru astfel de situații, pre-
ia atribuțiile directorului”, 
se mai precizează în do-
cument.

Părinții, informați 
cu privire la 
rapoartele de 
activitate

Rapoartele semes-
triale și anuale de acti-

vitate sunt făcute publi-
ce pe site-ul unității de 
învățământ sau, în lipsa 
acestuia, se transmite câ-
te un exemplar către Co-
mitetul reprezentativ al 
părinților și Asociația de 
părinți, acolo unde există, 
documentele conținând 
informații de interes pu-
blic! Iar ca noutate ab-
solută, și documentele 
de prognoză se transmit, 
în format electronic, Co-
mitetului reprezentativ al 
părinților și Asociației de 
părinți, acolo unde exis-
tă, fiind, de asemenea, 
documente care conțin 
informații de interes pu-
blic. Dacă până acum per-
sonalului din învațământul 
preuniversitar i se interzi-
cea să desfășoare acțiuni 
de natură să afecteze 
imaginea publică a copi-
lului/elevului și viața inti-
mă, privată sau familială a 
acestuia sau ale celorlalți 
salariați din unitate, de 
acum înainte este inter-
zisă și ”încurajarea” unor 
astfel de acțiuni!

Se permite 
reînscrierea  
în clasa anterioară

Înscrierea în învăță-
mântul primar se fa-
ce conform Metodologi-
ei aprobate prin Ordin al 
ministrului Educației. În 
situația în care, pe dura-
ta clasei pregătitoare ori 
a clasei I, elevul acumu-
lează absențe ca urma-
re a unor probleme de 
sănătate sau se obser-
vă manifestări de obo-
seală sau de neadapta-
re școlară, părinții, tu-
torii sau susținătorii le-
gali pot depune la unita-
tea de învățământ o soli-
citare de retragere a ele-
vului în vederea reînscrie-
rii în anul școlar următor, 
în clasa corespunzătoare 

nivelului din care s-a re-
tras. La cererea motiva-
tă a părintelui, reînscri-
erea se poate face acum 
și în anul școlar în care 
s-a solicitat retragerea, 
în clasa anterioară nivelu-
lui din care s-a retras ele-
vul. În situația solicitării 
de retragere menționată, 
unitățile de învățământ 
vor consilia părinții, tutorii 
sau susținătorii legali pri-
vind nevoia de a lua deci-
zii în interesul educațional 
al elevului și îi vor infor-
ma că solicitarea nu poa-
te fi soluționată decât în 
situația în care evaluarea 
dezvoltării psihosomati-
ce atestă necesitatea re-
înscrierii în clasa anterioa-
ră sau în clasa corespun-
zătoare nivelului din care 
s-a retras elevul!

Reglementări 
cu privire la 
evaluarea școlară 
și scutirea de 
sport

Rezultatul evaluă-
rii, exprimat prin califi-
cativ, notă, punctaj etc., 
NU poate fi folosit ca mij-
loc de coerciție, acesta 
reflectând strict rezulta-
tele învățării! Pentru frau-
da constatată la evaluările 
scrise, inclusiv la probele 
scrise din cadrul exame-
nelor organizate la nive-
lul unității de învățământ, 
conform noilor reglemen-
tări, ”se acordă nota 1 
sau, după caz, calificati-
vul insuficient!” Iar, pen-
tru integrarea în colectiv 
a elevilor scutiți medical, 
în timpul orei de educație 
fizică și sport cadrul di-
dactic le poate atribui sar-
cini organizatorice care 
vor avea în vedere reco-
mandările medicale, de 
exemplu: arbitraj, crono-
metrare, măsurare, înre-

gistrarea unor elemente 
tehnice, ținerea scorului 
etc. Așadar, elevii scutiți 
la sport nu mai rămân în 
clasă sau stau pe bancă, 
așteptând să se termine 
ora de educație fizică!

Norme privind 
continuarea 
studiilor

O noutate este și pre-
vederea potrivit căreia 
”elevii declarați amânați 
anual din clasa pregăti-
toare, respectiv din cla-
sa I, care nu se prezintă 
în sesiunile de examina-
re sunt reînscriși în clasa 
pentru care nu s-a încheiat 
situația școlară!”. Așadar 
se poate rămâne repetent 
chiar de la clasa pregăti-
toare, niciun cadru didactic 
neavând vreo obligație de 
a trece clasa un copil ca-
re nu se prezintă la școală!

Obligația de a frec-
venta învățământul obli-
gatoriu la forma cu frec-
vență încetează la 18 ani! 
Persoanele care nu au fi-
nalizat învățământul obli-
gatoriu până la această 
vârstă și care au depășit 
cu mai mult de trei ani 
vârsta clasei își pot con-
tinua studiile, la cerere și 
la forma de învățământ cu 
frecvență, cursuri serale 
sau la forma cu frecvență 

redusă. Iar persoanele ca-
re au depășit cu mai mult 
de patru ani vârsta clasei 
în care puteau fi înscri-
se și care nu au absolvit 
învățământul primar până 
la 14 ani, precum și per-
soanele care au depășit cu 
mai mult de patru ani vâr-
sta clasei în care puteau fi 
înscrise și care nu și-au fi-
nalizat învățământul se-
cundar inferior, gimnazi-
al, pot continua studiile, la 
solicitarea acestora, și în 
programul ”A doua șansă”.

Studiile din 
străinătate ale 
elevilor trebuie 
echivalate

Elevii care, indiferent 
de cetățenie sau statut, 
au urmat cursurile  într-o 
unitate de învățământ 
din altă țară sau la orga-
nizații furnizoare de 
educație care organizea-
ză și desfășoară pe teri-
toriul României activități 
corespunzătoare unor sis-
teme educaționale din al-
te țări pot dobândi calita-
tea de elev în Ro  mânia nu-
mai după recunoașterea 
sau echivalarea de că-
tre inspectoratele școlare 
județene, ISMB, respectiv 
de către MEN a studiilor 
urmate în străinătate și, 
după caz, după susținerea 

examenelor de diferență 
stabilite în cadrul proce-
durii de echivalare. Indi-
ferent de cetățenie sau 
statut, alegerea nivelu-
lui clasei în care va fi în-
scris elevul se face, prin 
decizie, de către directo-
rul unității de învățământ, 
în baza hotărârii CA lua-
te după analizarea rapor-
tului întocmit de o comi-
sie formată din cadre di-
dactice care predau la ni-
velul de studiu pentru care 
se solicită înscrierea, sta-
bilită la nivelul unității de 
învățământ, din care fac 
parte și directorul/direc-
torul adjunct și un psiho-
log/consilier școlar. Pentru 
persoanele care nu cunosc 
limba română, înscrierea 
și participarea la cursul de 
inițiere în limba română se 
fac conform reglementă-
rilor aprobate prin Ordin 
al ministrului Educației. 
Iar pentru persoanele ca-
re solicită sau beneficia-
ză de o formă de protecție 
internațională, înscrierea 
în învățământul românesc, 
la oricare din formele sale, 
se poate face, în cazul ele-
vilor majori, la solicitarea 
acestor persoane sau, în 
cazul elevilor minori, la so-
licitarea părinților, tutorilor 
sau susținătorilor legali. 
Înscrierea în învățământul 
românesc se poate face, 
în condițiile participării la 
cursul de inițiere în lim-
ba română și, după caz, 
fie după primirea avizului 
privind recunoașterea și 
echivalarea studiilor de că-
tre instituțiile abilitate, fie 
după parcurgerea proce-
durilor prevăzute. Persoa-
nele care solicită sau be-
neficiază de o formă de 
protecție internațională 
pot opta pentru continua-
rea studiilor inclusiv în ca-
drul programului ”A doua 
șansă”, simultan cu parti-
ciparea la cursul de inițiere 

în limba română.
Transferurile,  
doar în 
perioada verii, 
amendă pentru 
neșcolarizare

Transferurile în ca-
re se păstrează forma de 
învățământ, cu schim-
barea profilului și/sau a 
specializării, se efectuea-
ză, de regulă, în perioada 
vacanței de vară, conform 
hotărârii CA al unității de 
învățământ la care se so-
licită transferul.

Părintele, tutorele sau 
sus ținătorul legal care nu 
asigură școlarizarea ele-
vului în perioada învă ță-
mântului obligato riu es-
te sancționat (înainte doar 
”putea” fi sanc ționat), con-
form le gisla ției în vigoare, 
cu amen dă cuprinsă între 
100 și 1.000 de lei, ori este 
obligat să presteze muncă 
în folosul comunității.

Preșcolarii și 
școlarii ciclului 
primar, obligatoriu 
însoțiți până la și 
de la școală!

Părintele, tutorele sau 
susținătorul legal al pre-
școlarului sau al elevu-
lui din învățământul pri-
mar are obligația să îl 
însoțească până la in tra-
rea în unitatea de învă-
țământ, iar la termina-
rea activităților educative/
orelor de curs să îl preia. 
În cazul în care părintele, 
tutorele sau susținătorul 
legal nu poate să des-
fășoare o astfel de activi-
tate, împuternicește o altă 
persoană! Aceste dis poziții 
nu se aplică în situațiile 
în care transportul copii-
lor la și de la unitatea de 
învățământ se realizează 
cu microbuzele școlare.

Ședință de lucru a directorilor unităților școlare de stat și private, din Ilfov

 Ordin pentru modificarea ordinului, termene noi, o implicare mai 
serioasă a părinților, obligații, sancțiuni și interziceri!

Este interzisă și constituie abatere disciplinară 
implicarea copiilor/elevilor sau a personalului 
din unitatea de învățământ în strângerea și/sau 
gestionarea fondurilor, iar în unitățile de învățământ 
fumatul este interzis! În timpul orelor de curs, al 
examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea 
telefoanelor mobile; prin excepție de la această 
prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul 
orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic, în 
situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații 
de urgență. Pe durata orelor de curs, telefoanele 
mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala 
de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul 
educativ!

Interdicții pentru profesori și elevi

La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc, 
săptămâna trecută, ședința de lucru a directorilor unităților 
de învățământ din județ, pe Ordinea de zi a discuțiilor fiind 
Ordinul Ministerului Educației nr. 3027/8 ianuarie 2018 
pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-
Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar la OMENCS 5079/2016 privind aprobarea 
Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar și Instrucțiunea 1/2017 
pentru aplicarea unitară la nivelul unităților de învățămțânt 
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul 
controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin 
OSGG 400/2015.

Carmen ISTRATE

Prevederi noi sau modificări esenţiale în domeniul educaţiei
Nicu Mihalache (Crucea Roșie Ilfov) le vorbește 
directorilor despre concursul ”Sanitarii pricepuți” 
și despre oferta de pregătire, în școli, în 
acordarea primului ajutor

Conducerea Inspectoratului Școlar 
Județean Ilfov, Florentina Costea și 

Cristina Ghiță
Printre invitați, Angela Vîlcea (ITM Ilfov) - vorbind 
despre noutățile legislative din domeniul muncii
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