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Ministerul Educa�iei, Cercet�rii �i Tineretului si Inovârii 
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ATRIBU�IILE SI RESPONSABILITÂ�ILE DIRIGINTELUI 

 
Dirigintele are urm�toarele atribu�ii: 
1. organizeaz� si coordoneaz�: 

a) activitatea colectivului de elevi; nume�te, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei, îi repartizeaz� sarcini �i 
organizeaz�, împreun� cu acesta, colectivul de elevi al clasei; 

b) activitatea consiliului clasei; 
c) �edin�ele cu p�rin�ii, semestrial si ori de câte ori este cazul; 
d) ac�iuni de orientar� �colar� si profesional� pentru elevii clasei, impreuna cu consilierul scolar; 
e) activit��i educative si de consiliere; 
f) activit��i extracurriculare, în scoal� si în afara acesteia; 

2. monitorizeaz�: 
a) situa�ia la înv���tur� a elevilor; 
b) frecven�a elevilor; 
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competi�iile �colare; 
d) comportamentul elevilor în timpul activit��ilor �colare si extra�colare; 
e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora în activit��i de voluntariat; 
f) nivelul de satisfac�ie a elevilor si a p�rin�ilor acestora în leg�tur� cu calitatea actului instructiv educativ; 

3. colaboreaz�: 
a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extra�colare, pentru informare 

privind activitatea elevilor, pentru solu�ionarea unor situa�ii specifice activit��ilor �colare si pentru toate aspectele care 
vizeaz� procesul instructiv-educativ, care-i implic� pe elevi; 

b) cu consilierul �colar, în activit��i de consiliere si orientare a elevilor clasei; 
c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activit��i ale colectivului de elevi, pentru ini�ierea unor proiecte 

educa�ionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la între�inerea si dotarea s�lii de 
clas�, inclusiv în scopul p�str�rii bazei materiale, pentru solu�ionarea unor probleme/situa�ii deosebite, ap�rute în 
leg�tur� cu colectivul de elevi; 

d) cu p�rin�ii si comitetul de p�rin�i al clasei pentru toate aspectele care vizeaz� activitatea elevilor si evenimentele 
importante în care ace�tia sunt implica�i si cu al�i parteneri implica�i în activitatea educativ� �colar� si extra�colar�; 

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor �colare si a actelor de studii ale elevilor clasei; 
f) cu persoana desemnat� de conducerea unit��ii de înv���mânt pentru gestionarea bazei de date, în vederea 

complet�rii si actualiz�rii datelor referitoare la elevii clasei; 
4. informeaz�: 

a) elevii si p�rin�ii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si func�ionare a unit��ilor de înv���mânt 
preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii; 

b) elevii si p�rin�ii acestora cu privire la reglement�rile referitoare la examene/test�ri na�ionale si cu privire la alte 
documente care reglementeaz� activitatea si parcursul �colar al elevilor; 

c) p�rin�ii despre situa�ia �colar�, despre comportamentul elevilor, despre frecven�a acestora la ore. Informarea se 
realizeaz� în cadrul întâlnirilor cu p�rin�ii, în ora destinat� acestui scop, la sfâr�itul fiec�rui semestru si an �colar, 
precum si ori de câte ori este nevoie; 

d) familiile elevilor, în scris, în leg�tur� cu situa�iile de corigen��, sanc�ion�rile disciplinare, neîncheierea situa�iei scolare 
sau repeten�ie; 

5. alte atribu�ii stabilite de c�tre conducerea unit��ii de înv���mânt, în conformitate cu reglement�rile în vigoare sau cu fisa 
postului. 
 
Responsabilit��ile dirigintelui: 

1. r�spunde de p�strarea bunurilor cu care este dotat� sala de clas�, al�turi de elevi, p�rin�i, consiliul clasei; 
2. completeaz� catalogul clasei cu datele personale ale elevilor �i r�spunde de exactitatea datelor înscrise �i de starea 

fizic� a acestuia;  
3. motiveaz� absen�ele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si func�ionare a 

unit��ilor de înv���mânt preuniversitar; 
4. stabile�te, împreun� cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dup� caz, nota la purtare a fiec�rui elev, în 

conformitate cu reglement�rile Regulamentului de organizare si func�ionare a unit��ilor de înv���mânt preuniversitar; 
5. aplic�, dac� este cazul, sanc�iuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare si func�ionare a unit��ilor de 

înv���mânt preuniversitar si regulamentul intern al scolii; 
6. încheie situa�ia �colar� a fiec�rui elev la sfâr�it de semestru si de an �colar si o consemneaz� în catalog si în carnetele 

de elev; 
7. realizeaz� ierarhizarea elevilor la sfâr�it de an �colar pe baza rezultatelor ob�inute de c�tre ace�tia la înv���tur� si 

purtare; 
8. propune consiliului de administra�ie acordarea de aloca�ii si burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; 
9. întocme�te, semestrial si anual, si prezint� consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situa�iei �colare 

si comportamentale a elevilor; 
10. completeaz� toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaz�; 
11. elaboreaz� portofoliul dirigintelui. 



1. Dirigintele desf�soar� activit��i de suport educa�ional, consiliere si orientare profesional� pentru elevii clasei pe care o 
coordoneaz�. Activit��ile cuprind teme stabilite de c�tre diriginte pe baza programelor scolare pentru aria curricular� „Consiliere 
si orientare” în vigoare si în concordan�� cu specificul vârstei si cu interesele/solicit�rile elevilor. Totodat�, activit��ile cuprind si 
teme privind educa�ia rutier�, educa�ia si preg�tirea antiinfrac�ional� a elevilor, protec�ia civil�, educa�ia antiseismic�, antidrog, 
împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor na�ionale, precum si în 
baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educa�iei, Cercet�rii si Inov�rii în colaborare cu alte ministere, institu�ii si organiza�ii. 
Planificarea orei destinate activit��ilor de suport educa�ional, consiliere si orientare profesional� se realizeaz� cu 
aprobarea directorului unit��ii de înv���mânt, iar ora respectiv� se consemneaz� în condica de prezen�� a cadrelor didactice. 
Planificarea activit��ilor dirigintelui se realizeaz� de c�tre acesta semestrial si anual si se avizeaz� de c�tre directorul adjunct 
sau directorul unit��ii de înv���mânt. 
 
2. Dirigintele desf�soar� si activit��i educative extrascolare, activit��i pe care le stabileste dup� consultarea elevilor si în 
concordan�� cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Planificarea activit��ilor 
extrascolare va con�ine minimum o activitate pe lun�, activitate care va fi consemnat� în condica de prezen�� a cadrelor 
didactice. 
 
3. Pentru a se asigura o comunicare constant�, prompt� si eficient� cu p�rin�ii, dirigintele realizeaz� activit��i de suport 
educa�ional si consiliere pentru p�rin�i. Planificarea activit��ilor dirigintelui va con�ine o or� pe s�pt�mân� în care 
dirigintele va fi la dispozi�ia p�rin�ilor, pentru desf��urarea activit��ilor de suport educa�ional si consiliere pentru p�rin�i, iar 
ora respectiv� se consemneaz� în condica de prezen�� a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desf�soar� aceste 
activit��i va fi aprobat de directorul unit��ii de înv���mânt si va fi anun�at p�rin�ilor, elevilor si cadrelor didactice. În cadrul acestei 
ore, se desf�soar� sedin�ele semestriale/ocazionale cu p�rin�ii, precum si întâlniri individuale ale dirigintelui cu p�rin�ii. La 
aceste întâlniri, la solicitarea p�rintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul. 
 
 
 

DIRECTOR, 
PROF. MIOARA ALDESCU 


