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COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU  

ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DIRIGINTE 
 

An şcolar 2018-2019 
 
Numele şi prenumele cadrului didactic: __________________________________ 

Specializarea: ________________  

 
CAPITOLUL II1  

SECŢIUNEA a 2-a 

 

Profesorul diriginte 

 

Art. 72. — (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. 

 

     (3) în cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/ 

institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar. 

 

Art. 73. — (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de 

învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului 

profesoral. 

(2) La numirea profesori lor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât 

o formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. 

 

(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. 

 

(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de 

asistenţă psihopedagogică. 

 

Art. 74. — (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului 

cadrului didactic. 
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(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi 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. 

 

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii 

şi sunt desfăşurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor 

de dirigenţie sau în afara orelor de curs, după caz. 

 

(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 educaţiei cu alte 

ministere, instituţii şi organizaţii. 

 

      (5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform 

planificării aprobate de directorul unităţii. 

  (6) 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. 75. — (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se 

întâlneşte cu aceştia, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea 

problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. 

  (2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor 

şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii. 

 

Art. 76. — Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

 1. organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 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) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi 

extracurriculare. 

 

2. monitorizează: 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa la ore a elevilor; 

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 
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d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 

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

voluntariat; 

 

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) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii 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, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; 

b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/ testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea 

şi parcursul şcolar al elevilor;  

c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii 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, tutorii sau susţinătorii 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. 77. — Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

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

părinţi, tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei; 
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b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi 

ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemnează în catalog şi în carnetul de elev; 

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 

f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 

portofoliului educaţional al elevilor; 

h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; 

i) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

Art. 78. — Dispoziţiile art. 75, 76 şi 77 se aplică în mod corespunzător personalului didactic 

din învăţământul preșcolar și primar. 

 

 

 
 
             Director,                      Director adjunct, 
prof. dr. Elena-Lavinia BĂISAN       prof. Daniela  BEJAN 
 
                        

prof. Maricica IOSUB 
 
 
 
 
Am luat cunoştinţă            Diriginte, 
            
_______________       ______________ 

 
 
 
Data, 
 
________ 


