
Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 
 

a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și 

calitatea învățământului din unitatea de învățământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în 

consiliul de administrație; 

c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre 

aprobare, planul de dezvoltare instituțională al unității de învățământ; 

d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate semestrial și anual, precum 

și eventuale completări sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală 

prezentat de fiecare învățător/institutor/profesor pentru învățământ 

primar/profesor-diriginte, precum și situația școlară după încheierea 

sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe; 

f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor 

care săvârșesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament și 

ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul 
didactic din unitatea de învățământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 — 

în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic si 

militar, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru 

elevii din învățământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 

următor și o propune spre aprobare consiliului de administrație; 

j) avizează proiectul planului de școlarizare; 

k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității 

de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual; 

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului 

didactic, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor 

distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare 

a activității desfășurate de acesta; 

m) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și 

dezvoltare profesională ale cadrelor didactice; 

n) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului 

„Profesorul anului” personalului didactic de predare și instruire 

practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de 

învățământ; dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare 
a unității de învățământ; 

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din 

proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu 

caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului 

național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de 

completare a acestora; 

p) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului 

educațional din unitatea de învățământ și propune consiliului de 

administrație măsuri de optimizare a acestuia; 

r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru 

evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii; 

s) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul 

de administrație, precum și orice alte atribuții potrivit legislației în 

vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile; 

u) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, 
conform legii. 

 

 

 



Consiliul clasei are următoarele atribuții: 
 

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui 

elev; 

b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de 

învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate 

deosebite; 

c) stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al 

clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în activitatea 

școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor 

mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de 

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar, sau a 
calificativelor mai mici de „bine”, pentru învățământul primar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este 

nevoie, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar/profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre 

părinții elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune 

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar/profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru 

elevi, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 63. — (1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 

din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din 

totalul membrilor săi. 

(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au 

obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se 

scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit 

la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. 

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se 

înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este 

însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și 
îndosariate pentru fiecare ședință. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 
 

a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului 

național, adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor 

educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului 

maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre 

dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde 

și oferta stabilită la nivel național; 

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale menite să 

conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul 

școlar; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a 

proiectării didactice și a planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 

f) analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în 

care se realizează evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul 

didactic de predare și instruire practică are obligația de a completa 

condica de prezență inclusiv cu tema orei de curs; 

h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor; 

i) organizează activități de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu 
ritm lent de învățare ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare; 

j) organizează activități de formare continuă și de cercetare — acțiuni 

specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de 

experiență etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității 

activității didactice; 

m) propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la 

fiecare formațiune de studiu; 

n) orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din 
regulamentul de organizare și funcționare al unității. 

Atribuțiile responsabilului de catedră/ responsabilului 
comisiei metodice sunt următoarele: 

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei 

metodice (întocmește și completează dosarul catedrei/comisiei, 

coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ 

comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a 

performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii 

catedrei/comisiei metodice, precum și alte activități stabilite prin 
regulamentul de organizare și funcționare al unității); 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al 

catedrei/comisiei metodice; atribuția de responsabil de 

catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului 

didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul 

unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri 

de formare; 

e) participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de 

învățământ; 

f) efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al 

catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea directorului; 

g) elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei 

metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; 
h) îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare. 



Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare are următoarele atribuții: 

 
a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă 

nonformală din unitatea de învățământ; 

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului 

activităților educative ale clasei/grupei; 

c) elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative 

școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu 

planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către 

inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și a 

elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație; 

d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative; 

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care 

corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a 

acestora, prin consultarea elevilor și părinților; 

f) prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind 

activitatea educativă și rezultatele acesteia; 

g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în 

unitatea de învățământ; 

h) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în 

activitățile educative; 

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor 

cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative 
nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ; 

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, 

desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional; 
l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare. 

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe 
educative școlare și extrașcolare conține: 

 
a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității 

educative extrașcolare; 

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative 

extrașcolare; 

d) programe educative de prevenție și intervenție; 

e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative 

extrașcolare; 

f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare; 
g) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 

h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format 

letric/electronic, transmise de inspectoratul școlar și minister, privind 
activitatea educativă extrașcolară. 

 

 

 

 

 

 

 



Profesorul diriginte are următoarele atribuții: 
 

1. organizează și coordonează: 
a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și 

sfârșitul semestrului și ori de câte ori este cazul; 

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei; 

e) activități educative și de consiliere; 

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ 

activități extracurriculare: 
2. monitorizează; 
a) situația la învățătură a elevilor; 

b) frecvența la ore a elevilor; 

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile 

școlare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare 

și extracurriculare; 

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora 
în activități de voluntariat; 

3. colaborează cu: 
a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea 

elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților 

școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiveducativ, 

care-i implică pe elevi; 

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere 

și orientare a elevilor clasei; 

c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități 

ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu 

elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la 

întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 

bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații 

deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

d) comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru 

toate aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele 

importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în 

activitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și 

extrașcolară; 

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și 

a actelor de studii ale elevilor clasei; 

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și 

actualizării datelor referitoare la elevi; 

4. informează: 
a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre 

prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ; 

b) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la 

reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la 

alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al 

elevilor; 

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, 

despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; 

informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, tutorii sau 

susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul 

înregistrează absențe nemotivate; informarea se face în scris; numărul 

acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a 



fiecărei unități de învățământ. 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la 

situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea 
situației școlare sau repetenție; 

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de 
învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului. 
 

Art. 77. — Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții: 

 

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, 

împreună cu elevi, părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu 

membrii consiliului clasei; 

b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

c) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare 

a unității de învățământ; 

d) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de 

an școlar și o consemnează în catalog și în carnetul de elev; 

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza 

rezultatelor acestora; 

f) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, 

în conformitate cu legislația în vigoare; 

g) completează documentele specifice colectivului de elevi și 

monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor; 

h) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 
i) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe 
grupă/clasă are următoarele atribuții: 

 
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a 

părinților elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a 

voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți; 

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și 

activități educative extrașcolare la nivelul grupei/clasei și a unității 

de învățământ; 

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și 

combaterea violenței, asigurarea siguranței și securității, combaterea 

discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar; 

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și 

modernizării bazei materiale a grupei/clasei și unității de învățământ, 

prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de 

părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice 

sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate 

juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorulpuericultor/ 

educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 

învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte și se 

implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei 

materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ; 

f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și 

orientare socioprofesionale; 

g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul 
activităților educative, extrașcolare și extracurriculare; 

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea 

utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există. 

Art. 180. — Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă 

interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile 

cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea 

unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații. 

Art. 181. — (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv 

financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu 

respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, 

dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea 

comitetului de părinți nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane 

fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage 

după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau 

susținători legali. 

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din 
unitatea de învățământ în strângerea fondurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți 
 

Art. 182. — (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează 

Consiliul reprezentativ al părinților. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este 

compus din președinții comitetelor de părinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără 

personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un 

regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din 

unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri 

și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi 

finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate 

implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter 

logistic — voluntariat. 

(4) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui 

Asociația de părinți în conformitate cu legislația în vigoare, privind 

asociațiile și fundațiile. 

Art. 183. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează 

președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat 

după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în 

procesul-verbal al ședinței. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de 

câte ori este necesar. Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al 

părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul 

dintre vicepreședinți. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de 

conducere și comisiile unității de învățământ. 

(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu 
majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. 

(5) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în 

relația cu alte persoane fizice și juridice. 

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului 

reprezentativ al părinților. 

 

Consiliul reprezentativ al părinților are următoareleatribuții: 
 

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se 

studieze prin curriculumul la decizia școlii, inclusiv din oferta 

națională; 

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și 

instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală; 

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire 

și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar; 
d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală; 

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor 

culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea 

multiculturalității și a dialogului cultural; 

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor 

activităților; 

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în 

desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

pe teme educaționale; 

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională 

specializată, direcția generală de asistență socială și protecția 

copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile 

nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării 

situației elevilor care au nevoie de ocrotire; 

i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și 



orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenților; 

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul 

obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților; 

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul 

parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea 

cadrelor didactice; 

l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și 

securității elevilor; 

m) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în 

buna desfășurare a activității în internate și în cantine; 

n) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și 

desfășurarea programului „Școala după școală”. 

 

Art. 185. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de 

învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, 

care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, 

sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară 

și din străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a 

bazei materiale și sportive; 

b) acordarea de premii și de burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din 

familii cu situație materială precară; 

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau 

care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi 
reprezintă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


