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In atentia: cadrelor didactice, parintilor si elevilor 

Avand in vedere faptul ca din data de 09 septembrie 2020 a intrat in vigoare 

OMEN nr. 5447/2020 de aprobare a Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si tinand cont de faptul ca 

pe parcursul anului scolar 2020-2021 cursurile se vor putea desfăşura si online, 

va informam: 

În baza ROFUIP aprobat prin OMEN nr. 5447/2020, a actelor normative 

şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile şi 

obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de 

învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, unitatea de 

învăţământ are propriul regulament de organizare şi funcţionare.  

Tinand cont de faptul ca Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţii de învăţământ conţine pe langa reglementări cu caracter general, şi 

reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ, precum si de faptul ca 

respectarea prevederilor acestuia de către parinti şi elevi, este obligatorie, ca 

noutate in acest an apar prevederi referitoare la interzicerea înregistrarii prin 

orice procedee a activităţii didactice si a multiplicarii, sub orice formă, a 

înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către parinti. Mai mult 

decat atat si in Contractul educaţional, vom introduce obligatii ale 

elevilor/parintilor, referitoare la interzicerea înregistrarii prin orice procedee a 

activităţii didactice respectiv multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor 

activităţii didactice in timpul desfasurarii cursurilor online si nu numai. 

Mentionam faptul ca, potrivit art. 272 alin. 3) si alin. 4) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, 

„(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai 

cu acordul celui care o conduce.  

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către 

elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic 

respectiv.”  

Cu stima, 

Director, Rudnic Mona- Aliss 

Director adjunct, Bran Cosmina 



 

 


