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Atributiile profesorului  diriginte 

Extras din 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar, 

Aprobat prin  OME  nr. 5.447/2020 
Secţiunea a 2-a Profesorul diriginte 

 

Art. 64 (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din 

învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o 

singură formaţiune de studiu.  

Art. 65 (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii 

de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.  

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura 

posibilităților, principiul continuității, astfel încât clasa să aibă același 

diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.  

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau 

suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de 

învăţământ şi care predă la clasa respectivă.  

Art. 66 (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa 

postului cadrului didactic.  

(2) Profesorul diriginte realizează anual, planificarea activităţilor conform 

proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale 

colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de 

către directorul unităţii de învăţământ.  
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(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională 

sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:  

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;  

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul cadru nu este 

prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele 

stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor 

desfășura activitățile de suport educational, consiliere și orientare 

profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte 

cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează 

cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se 

consemnează în condica de prezență.  

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, 

consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă 

la:  

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau 

solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru 

aria curriculară "Consiliere şi orientare";  

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale 

strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de 

Ministerul Educației și Cercetării cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.  

(5) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care 

le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu 

specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.  

Art.67 (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau 

reprezentanții legali, profesorul diriginte stabilește, în acord cu acestia, 

lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru 

discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale 

acestora.În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, 

pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, 

prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.  
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(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau 

reprezentanții legali de la fiecare formaţiune de studiu, se comunică elevilor 

şi părinţilor sau reprezentanților legali ai acestora şi se afişează la avizier 

sau pe site-ul unitații de învățământ.  

(3) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi 

individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La 

această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a 

dirigintelui, poate participa și elevul.  

Art. 68 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

1. organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi sfârşitul 

semestrului şi ori de câte ori este cazul; d) acţiuni de orientare şcolară şi 

profesională pentru elevii clasei; e) activităţi educative şi de consiliere;  

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în 

afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului;  

2. monitorizează:  

a) situaţia la învăţătură a elevilor;  

b) frecvenţa la ore a elevilor;  

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare;  

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în 

activităţi de voluntariat;  
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3. colaborează cu:  

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru 

soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate 

aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;  

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi 

orientare a elevilor clasei;  

c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale 

colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, 

pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi 

dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru 

soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu 

colectivul de elevi;  

d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru 

toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante 

la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară;  

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a 

actelor de studii ale elevilor clasei;  

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

actualizării datelor referitoare la elevi;  

4. informează:  

a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;  

b) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările 

referitoare la evaluări și examene şi cu privire la alte documente care 

reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;  
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c) părinţii sau reprezentanții legali, despre situaţia şcolară, despre 

comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se 

realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții legali, precum 

şi în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinţii sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează 

absenţe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se 

stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi 

de învăţământ.  

e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situaţiile de 

corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau 

repetenţie;  

5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de 

învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.  

Art. 69 Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor 

(nume, inițiala tatălui, prenume, număr matricol);  

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ;  

c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la 

purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului 

Regulament;  

d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile 

elevilor propuse de către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare 

a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare;  

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în 

conformitate cu prezentul Regulament și statutul elevului;  
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f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an 

şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;  

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza 

rezultatelor acestora;  

h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează 

completarea portofoliului educaţional al elevilor; 

 j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 

Art. 94 (2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua 

prezentării actelor justificative. 

 (3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanții legali au obligaţia de 

a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru 

învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru 

absenţele copilului său.  

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, 

după caz: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de 

familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat medical/foaie de 

externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a 

fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a 

medicului de familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de 

sănătate ale elevilor.  

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar 

pe baza cererilor scrise ale părintelui, sau reprezentantului legal al elevului 

sau ale elevului major, adresate învăţătorului/institutorului/profesorului 

pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în 

prealabil de motivare de către directorul unităţii de învățământ.  

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în 

termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi sunt păstrate de către 
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învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.  

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea 

absenţelor ca nemotivate.  

(8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor 

justificative, conform prevederilor statutului elevului.  

Art. 95  

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor 

care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale 

organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și 

internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori. 

 


