
Consiliul profesoral  

 

Art. 54. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de 

conducere, de predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele 

consiliului profesoral este directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare 

şi instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să 

participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi 

desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din 

unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma 

de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de 

învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 

din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire 

practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt 

obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, 

părinţireprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului 

profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi 

inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica 

dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de 

învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor 

administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. 

La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri 

în unitate. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia 

să semneze procesul-verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. 

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe 

ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului 

paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care 

conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 

memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi 



dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la 

directorul unităţii de învăţământ. 

(11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte 

situații excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin 

mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.  

 

Art. 55 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de 

administraţie; 

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de 

dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări 

sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi 

situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc 

abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului; 

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din 

unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul 

unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele 

la purtare mai mici de "bine", pentru elevii din învăţământul primar; 

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează elevi în învăţământ 

profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual consiliul profesoral 

avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune spre aprobare directorului; 

j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, 

în baza cărora se stabileşte calificativul anual; 

l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice; 

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie 

iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care 



reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează 

propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din 

unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a 

acestuia; 

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, în condiţiile legii; 

q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, 

precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de 

muncă aplicabile; 

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.  

 

Art. 56 Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale 

 

 

(Extras din ROFUIP – anexă la Ordinul nr. 5447/ 2020) 

  


