
  

Art. 2. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează și dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educației și 
raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară;  

b) dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, 
planul de dezvoltare al școlii;  

c) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul 
anual de activitate precum și eventuale completări sau modificari ale acestora; 

 d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație și 
actualizează, dacă este cazul, componența acestuia;  

e) aprobă componența nominală a catedrelor/ comisiilor metodice din unitatea de 
învățământ; 

 f) validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentata de 
fiecare diriginte, precum și situația scolară după încheierea sesiunii de amânări, 
diferențe și corigențe;  

g) numește comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, 
săvârșite de personalul salariat al unitații de învățământ, conform legislatiei în vigoare;  

h) stabilește sancțiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, 
conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament și ale regulamentului 
intern;  

i) decide asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc 
abateri;  

j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat 
al unitații de învățământ, conform reglementarilor în vigoare;  

k) validează notele la purtare mai mici de 7, pentru clasele IX-XII;  
l) validează oferta de discipline opționale pentru anul școlar în curs;  
m) avizează proiectul planului de școlarizare; 
n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire 

practică și de predare, care solicita acordarea salariului de merit, a gradatiei de merit 
sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității 
desfașurate de acesta;  

o) dezbate și avizează regulamentul intern al unității de învățământ, în ședința la 
care participă cel puțin 2/3 din personalul salariat al unității de învățământ; 

p) dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei și Cercetarii, a Inspectoratului 
scolar sau din proprie inițiatiivă, proiecte de legi sau de acte normative, care 
reglementează activitatea instructiv-educativă și transmite inspectoratului scolar 
propuneri de modificare sau de completare;  

q) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-
educative din unitatea de învățământ: 

1. la cererea a minim 1/3 din membrii Consiliului profesoral; 
2. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de administraţie; 
3. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor; 
4. la solicitarea a jumătate plus 1 din membrii Consiliului reprezentativ/ Asociaţiei 

părinţilor. 
 
Art. 3. .  
(1) Ședințele Consiliului profesoral al unității de învățământ se constituie legal în 

prezența a 2/3 din numarul total al membrilor.  
(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcție de opțiunea membrilor, 

cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al acestora și sunt obligatorii pentru 
întregul personal salariat al unității de învățământ.  


