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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 Liliana AGAVRILOAE 
Responsabi
l comisie 
diriginti 

Noiembrie  
2013  

Verificat Ecaterina GROSU Membru 
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. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.1 Aplicare 1 Comisia 
diriginților  Toti dirigintii si 

învățătorii 29.11.2013  

3.2 Informare 2 Comisia 
diriginților 

responsabil Liliana 
AGAVRILOAE 

29.11.2013  

3.3 Evidenţă 3 Comisia 
abaterilor 

disciplinare ale 
elevilor 

responsabil Mioara MĂRISAC 29.11.2013  

3.4 Arhivare 4 Secretariat  Secretar  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

 
DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: 

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/2011);  
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordin M.E.C. nr. 4925/08.09.2005  
 Regulament Intern al Şcolii “Petru Poni” Cucuteni aprobat în Consiliul de Administraţie  

 
SCOPUL: 
Să se găsească un sistem unitar de a atribui nota la purtare pentru toţi elevii şcolii. 
 
OBIECTUL: elevii Şcolii „Petru Poni” Cucuteni 
 
RESPONSABILI – învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar şi gimnazial din şcoală. 
 
DESCRIEREA PROCEDURII 
 
1. Învăţătorul/dirigintele monitorizează situaţia absenţelor săptămânal şi informează în scris 
conducerea şcolii despre orice situaţie ivită care contravine prevederilor legale.  
2. Învăţătorul/dirigintele convoacă Consiliul clasei de fiecare dată când situaţia şcolară a unui elev 
o impune în vederea stabilirii notei la purtare şisupune Consiliului Profesoral cazurile de abateri 
grave în care este implicat unul dintre elevii săi, propunând şi sancţiunea pe care membrii 
Consiliului Profesoral o discută şi o validează. 
3. Învăţătorul/dirigintele aplică sancţiunile gradat, consemnează în catalog, păstrează o copie a 
sancţiunii scrise la dosarul dirigintelui. Comunicarea scrisă a sancţiunii aplicate se înregistrează la 
secretariat.  
4. Prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile consiliului clasei de scădere a notei la purtare 
mai mici de 7.  
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5. Întocmeşte referat în cazul elevilor cu medii mai mici de 7 la purtare. Precizând motivele, şi îl 
depune la secretariatul şcolii, păstrându-şi o copie.  
6. Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară, secretarul consiliului profesoral consenează în 
procesul- verbal, iar serviciul secretariat consemnează sancţiunea în catalog şi în registrul matricol 
(unde este cazul).  
7. Dirigintele comunică în scris, familiei situaţia şcolară.  
 
CRITERII DE NOTARE LA PURTARE  
 

Nota la purtare se scade de la un număr de 10 absenţe nemotivate sau la 10% absenţe 
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, după cum urmează:  
• între 10 – 19 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi mustrare verbală  
• între 20 – 29 absenţe nemotivate nota la purtare este 8 şi mustrare sverbală 
• între 30 – 39 absenţe nemotivate nota la purtare este 7 şi mustrare scrisă  
• peste 40 – 60 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi comunicarea scrisă la Poliţie şi 
Direcţia pentru protecţia copilului pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor 
lor.  
 
OBSERVAŢII 
Învăţătorii, profesorii, personalul auxiliar care constată neregului în comportamentul elevilor, 
sesizează în scris secretariatului şcolii, faptele constatate, iar învăţătorul/dirigintele sancţionează 
elevul conform hotărârii Consiliului Profesoral la propunerea Consiliului Clasei, pentru:  
• ţinută, comportamente, atitudini neadecvate în timpul orelor de curs şi în pauze;  
• jigniri, agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul şcolii;  
• utilizarea telefoanelor celulare în timpul orelor;  
• difuzarea materialelor cu caracter obscen;  
• introducerea în şcoală a oricăror tipuri de arme, petarde, pocnitori;  
• deţinerea ori consumul de droguri şi băuturi alcoolice;  
• organizarea sau participarea la acţiuni de protest care afectează imaginea şcolii.  
 
MONITORIZAREA  
Procedura va fi monitorizată de C.A. şi CEAC în vederea stabilirii politicii viitoare. Toate persoanele 
care fac obiectul acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 
NOTĂ  

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 
implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificarea procedurii este responsabil preşedintele 
CEAC: prof. Steluţa ASANDEI şi Luminiţa BURLUI membru în comisia de întocmirea şi revizuirea 
procedurilor. 

Orice procedură nou realizată, dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A. Membrii 
CEAC se fac responsabili de informarea Consiliului Profesoral de procedurile care trebuie aplicate 
în şcoală. 
 
DISPOZIŢII FINALE: 
 Procedura va fi difuzată  membrilor comisiei şi compartimentelor implicate în coordonarea şi 
desfăşurarea acţiunilor legate de curriculum. Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar 
modificări organizatorice sau alte reglementări cu caracter general sau intern care fac obiectul 
acesteia. 
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ANEXE ŞI FORMULARE 
Proces verbal de diminuare a notei la purtare – anexa  

 
 

Lista de difuzare 
       

Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29.11.2013  
2.  Asandei Steluţa 29.11.2013  
3.  Barabulă Vasile 29.11.2013  
4.  Barabulă Mariana 29.11.2013  
5.  Burlui Luminiţa 29.11.2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29.11.2013  
7.  Florea Elena 29.11.2013  
8.  Grosu Ecaterina 29.11.2013  
9.  Mărisac Mioara 29.11.2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29.11.2013  
11.  Perju Camelia 29.11.2013  
12.  Pichiu Cristina Maria 29.11.2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29.11.2013  
14.  Sava Maria 29.11.2013  
15.  Şeremet Adrian 29.11.2013  
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Anexa  
 

PROCES VERBAL 
 

Subsemnatul(a)..................................................................... în calitate de 
învăţător/profesor diriginte ....................................................................................... , 
preşedintele Consiliului Clasei ........................................, în conformitate cu prevederile art. 40 
lit. d) şi art. 42. lit. m ) din ROFUIP propun Consiliului Profesoral al Şcolii „Petru Poni” Cucuteni, 
sancţionarea următorilor elevi cu diminuarea notei la purtare până la ...... pe semestru ........., an 
şcolar ..................... :  
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
elevului 

Sancţiunea   Motivarea sancţiunii Observaţii  

     
     
     
     
     
     
     
 
PROFESORII CLASEI  
 
Nr. crt. Numele şi prenumele cadrului didactic Semnătura  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
Încheiat astăzi,..................................  
 
în şedinţa Consiliului Clasei.................. 


