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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIŢIEI/ REVIZIEI 
Ediţia/ 
Revizi

a 

Operaţiune
a Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Luminiţa BURLUI 
Membru Comisia 
elab. proceduri 

 

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabil 
CEAC 

Noiembrie  
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 

28.11.201
3  
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 02.12.2013 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.
1 Aplicare 1 

Toți 
diriginții/invățători
i  

  29.11.201
3 

 
 

3.
2 

Informare 2 Toți 
diriginții/invățători
i 

 
 

29.11.201
3 

 
 

3.
3 

Evidenţă 3 Comisia diriginților Responsabil Mariana BARABULĂ permanent  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat  Secretar  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA   

 
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: 
 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
 Standardele de calitate  
 Legea nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale 
 O.M.E.C. nr.4925/2005-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 
 Regulamentul de ordine interioară; 

 
5.SCOPUL: 
Stabilirea modalităţile de lucru prin care profesorii diriginţi/învățătorii monitorizează absenţele 
elevilor şi acţionează în vederea reducerii numărului acestora si modul de centralizare a acestora. 
 
6.OBIECTUL: 
Procedura se aplică tuturor elevilor Şcolii Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni. 
 
7.RESPONSABILITĂŢI: 
- comisia de monitorizare a absenţelor: 
- consilier educativ; 
- învățătorii/profesorii diriginţi; 
 
NOTĂ: 
Documentele de motivare vor fi păstrate de către dirigintele/învățătorul clasei pe tot parcursul 
anului şcolar şi vor fi predate la sfârşitul anului şcolar la secretariat o dată cu catalogul.  
 
PROCEDURĂ: 
Motivarea absenţelor: 
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Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 

Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 
justificative. 

În cazul elevilor minori, părintele/reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta personal 
profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului 
său. 

Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt:  
 adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de 

specialitate;  
 adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost 

internat; 
 cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată profesorului diriginte sau 

învăţătorului clasei.  
Cererile părinţilor nu pot depăşi 3 zile pe semestru şi trebuie avizate de către diriginte. Toate 

adeverinţele medicale cu boli cronice, molipsitoare, trebuie să aibă viza medicului de familie, care 
are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.  

Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 
zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul 
anului şcolar. Nerespectarea termenului prevăzut atrage, de regulă, declararea absenţelor ca 
nemotivate. 

Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar poate aproba şi motivarea absenţelor elevilor 
care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel 
local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori. 

Monitorizarea absenţelor: 
- Pentru elevii care se întocmeşte adresa de înştiinţare (Anexa 1) care va fi înmânată părintelui de 
către profesorul diriginte/învăţător. Aceasta va conţine numărul de absenţe nemotivate şi 
sancţiunea primită de elev, în conformitate cu  Regulamenului de organizare şi desfaşurare a 
activităţii în învăţământul preuniversitar. 
- Săptămânal, profesorul diriginte/învăţătorul analizează situaţia absenţelor elevilor la clasă, 
luându-se măsuri pentru reducerea numărului acestora.  
- La prezentarea părintelui/tutorelui legal la şcoală, pentru a fi înştiinţat asupra situaţiei 
şcolare/absenţelor, completează în prezenţa dirigintelui declaraţia  (Anexa 2). 
- Se va scădea nota la purtare pentru elevii care au depăşit numărul de absenţe stabilit, 
proporţional cu numărul acestora. Sancţiunea se aplică cu aprobarea consiliului profesoral al şcolii. 
- În situaţii de absenteism la clasă, dirigintele discută despre problemele apărute în cadrul orelor 
de orientare şi consiliere şcolară. 

Dirigintele/profesorul clasei poate solicita convocarea consiliului clasei pentru discutarea 
problemelor de absenteism apărute. Şedinţa va fi însoţită de încheierea unui proces verbal (Anexa 
3) ce va cuprinde obligatoriu şi măsurile propuse pentru remedierea situaţiilor apărute. Câte un 
exemplar va fi înmânat secretariatului şi responsabililor cu monitorizarea absenţelor pentru 
învaţamânt primar şi gimnaziu. 
 
În pocesul de monitorizare şi motivare a absenţelor se va urmări: 
Pasul 1 
Se va analiza săptămânal situaţia absenţelor pentru fiecare dintre elevii clasei. 
Pasul 2 



«Denumire_scoala»Cucuteni 

CEAC 

P r o c e d u r a   
d e  c o m b a t e r e  a  
a b s e n t e i s m u l u i  

PO.CEAC.08 

Ediţia:1 Revizia:0 

Page 4 of 8 

Exemplar nr.1 

 
În cazul în care un elev lipseşte din motive necunoscute mai mult de trei zile consecutiv se va lua 
legătura cu părintele/tutorele legal căruia i se va înmâna o adresă de înştiinţare pentru a informa 
familia în legătură cu siuaţia absenţelor copilului. 
Cu această ocazie, părintele/tutorele va semna declaraţia prin care se angajează să contribuie la 
îmbunătăţirea situaţiei semnalate. 
 
Pasul 3 
Se vor motiva absenţele dacă actul justificativ este prezentat în decurs de 7 zile de la data ultimilor 
absenţe. 
Se vor declara nemotivate absenţele care nu se vor fi putut motiva în perioada de graţie. 
 
Pasul 4 
Învăţătorul/profesorul diriginte va convoca Consiliul clasei dacă situaţia de absenteism persistă, 
stabilind de comun acord cu acesta măsurile de ameliorare care se impun, consemnate în procesul 
– verbal de justificare. 
 
Pasul 4 

Pentru elevii care nu prezintă documente valide care să ducă la motivarea absenţelor, se va 
scădea câte un punct la purtare pentru fiecare 10 absenţe sau pentru 10% din totalul orelor la o 
disciplină de învăţământ. 

 
 

Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 1. 10. 2013  
2.  Asandei Steluţa 1. 10. 2013  
3.  Barabulă Vasile 1. 10. 2013  
4.  Barabulă Mariana 1. 10. 2013  
5.  Burlui Luminiţa 1. 10. 2013  
6.  Mărisac Mioara 1. 10. 2013  
7.  Perju Camelia 1. 10. 2013  
8.  Pichiu Cristina Maria 1. 10. 2013  
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Anexa 1 
 
 

CĂTRE, 
Dl(dna)………………………………………………………………… 
 

 Subsemnatul(a) …………………………………………..,dirigintă/învăţător a(l) clasei ………, de la 
Şcoala Gimnazilă “Petru Poni” Cucuteni, vă informez prin prezenta adresă, că pȃnă la data 
de……………., fiul/fiica dumneavoastră,  ………………………………………………………..,  a cumulat un 
număr de ……. absenţe, din care ……...nemotivate. 
 Menţiuni: 
 
 
 

Vă aduc la cunoştinţă: 
1. Că, în conformitate cu art 47 (2) din Legea 272/2004,  republicată 2014,  privind 

protecţia promovarea drepturilor copilului, aveţi obligaţia de a asigura 
frecventarea cu regularitate a cursurilor şcolare din învăţământul obligatoriu 
de către copilul dumneavoastră (adică, până la finalizarea clasei a X-a). 

2. Că, prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, 
stipulează drepturile copilului de a primi o educaţie care să ii permit dezvoltarea, în 
condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

3. Următoarele prevederi, conform Legii  Educaţiei  Naţionale nr.1/2011: 

ART.16 alin. (1) care stipulează învăţământul obligatoriu de 10 clase; 
 ART.86 alin.(3) care stipulează obligaţia părintelui sau a tutorelui legal de a lua măsuri 
pentru şcolarizarea elevului pe perioada invăţămȃntului obligatoriu, 
 ART. 360 alin.(1) lit.(a) conform căruia nerespectarea dispozitiilor ART. 86 alin.(3) , din 
culpa părintelui sau a tutorelui legal instituit,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
cuprinsă intre 100 si 1000 de lei, sau cu muncă in folosul comunitaţii prestată de părinte sau 
tutore legal., 
 ART.360 alin.(2) conform căruia constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor 
contravenţionale prevăzute la alin.(1) lit.(a) se face de către persoanele împuternicite de primărie 
în acest scop, la sesizarea Consiliului de Administraţie al unităţii de invăţămȃnt. 

Faţă de aspectele mai sus menţionate, vă adresăm solicitarea fermă de a face 
demersurile necesare pentru ca elevul în cauză, aflat în perioada învăţămȃntului 
obligatoriu  (clasa pregătitoare-clasa a X-a), să frecventeze cursurile unităţii şcolare. 
 În caz contrar, vom fi obligaţi să cerem autorităţilor sancţionarea 
dumneavoastră. 
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                             Director, 
 Prof. Raluca Mariana Ciudin 
          Diriginte/Invăţător, 

 
 
 
 

Anexa 2  
 
 
 

DECLARAŢIE PĂRINTE /TUTORE LEGAL 
 
 

Subsemnatul, ………….………………………………….………………… domiciliat în 

………………………………………………………………………..………..cu BI/CI seria…….. număr……………., în 

calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei …………………….……………………….…………………….… din 

clasa …………… am luat la cunoştinţă de situaţia şcolară a acestuia/acesteia, prezentată de către 

profesorul diriginte………………………………………………………………………., prin care am fost informat 

că numărul total de absenţe  este……….. din care nemotivate …….. 

Mă angajez ca în perioada imediat următoare să iau măsurile corespunzătoare pentru a 

elimina cauzele absenteismului elevului/ei şi de a ţine legătura permanent cu şcoala. 

Menţiuni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Data,                                                             Semnătura  
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Anexa 3 
 
 

Proces - verbal, 
 
 
 Încheiat astăzi, .............................., în cadrul şedinţei cu Consiliul clasei a 
........................... 
   Ordinea de zi a şedinţei: 
 
 
 În privinţa elevului/elevei ............................. care a acumulat un număr de .................... 
absenţe, se impun următoarele măsuri de ameliorare: 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 Drept pentru care s-a încheiat procesul – verbal. 
            
 
                                                                                         Învăţător/Profesor diriginte, 

                                                                              
....................................................... 

 
Consiliul clasei a ........... 
......................................................... 
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......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 


