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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 Membru 
CEAC 

Noiembrie   
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabi
l 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 Informare  1 Toate c.d   29.11.2013  

3.
2 

Aplicare 2 Toate c.d.   29.11.2013  

3.
3 

Evidenţă 3 CEAC Responsabil  Steluţa ASANDEI 29.11.2013  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

 
Documente de referinţă:  
 Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale 
 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie 
 H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare 
provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de 
evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea 
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
 Regulamentul de ordine interioară 
 
Scop:  
Îndrumarea cadrele didactice sa respecte normele de completare ale cataloagelor, de a ține o 
evidență a evaluării și notării ritmice, de a realiza statistici privind situația școlară.  
  
Definiţii/Precizări  
Catalogul reprezintă un document școlar de evidență curentă a notelor și frecvenței elevilor.  
Este mijlocul prin care se dovedește efectuare evalărilor permanente si sumative. Evaluarea 
rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor.  
Art.57. (1) În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de  
la 1 la 10.  
(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau 
prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului Educaţiei Naționale.  
(3) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi 
încarnetul de elev, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.  
(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, 
trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de 
învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de 
note/calificative este de două.  
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(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de 
numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul 
calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.  
(6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de  
(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.  
(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră 
şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii 
semestrului. (Extras din ROFUIP, Capitolul VI- Evaluarea-Secțiunea I)  
  
Aria de cuprindere  
Această procedură se aplică la toate cataloagele din Scoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni 
indiferent de nivelul de studiu.  
  
Responsabilitate  
Toate cadrele didactice 
  
Cadrele didactice  
-să completeze conform normelor afișate pe prima pagină a cataloagelor  
-să facă toate notațiile la datele stabilite prin Regulamentul Intern si ROFUIP  
Comisia de verificare a cataloagelor, a notării ritmice și a programării lucrărilor 
semestriale  
-să consilieze cadrele didactice privind modul de completare a cataloagelor  
-să verifice completarea corectă și completă  
-să realizeze rapoarte privind notarea ritmică, absențe (coform Procedurii de monitorizare a 
absenţelor), consemnarea sancțiunilor lunar  
Diriginţii  
-să completeze rubricile din catalog referitoare la: orarul clasei, religia fiecarui elev, sancțiunile 
acordate, datele de identificare ale elevilor, statistici  
-să motiveze absențe conform regulamentului  
-să treacă notele la purtare, sa calculeze mediile generale și să asigure integritatea cataloagelor  
Conducerea  
-să monitorizeze starea cataloagelor  
  
Etapele procedurii  
1.Diriginții/învățătorii verifică corectitudinea informațiilor din cataloage și completează rubricile 
care-i revin  
2.Cadrele didactice notează absențele la fiecare ora și rezultatele evaluării, încheind mediile la 
sfarșitul semestrului / anului școlar.  
3.Comisia se asigură, lunar, de corectitudinea completării acestora și de existența dovezilor de 
evaluare (note). Situaţia absenţelor este corelată cu cea din documentele Comisiei de monitorizare 
a absenţelor.  
  
 Rapoartele CEAC privind verificarea cataloagelor vor constata următoarele:  
- dacă sunt semnate de către diriginte, cadre didactice, directori;  
- dacă este scris orarul clasei;  
- dacă există lista privind stilurile de învățare ale elevilor din clasa respectivă;  
- dacă este notată religia fiecărui elev;  
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- dacă sunt trecute datele de contact ale elevilor;  
- daca sunt scrise corect sancțiunile acordate;  
- dacă sunt trecute notele;  
- dacă sunt greșeli de completare.  
- Se vor prezenta Consiliului Profesoral și se vor găsi la dosarul Comisiei.   



 
 Anexă  

 
Fişa de analiză a documentelor școlare-catalogul 

 
Nr.
crt. 
 

 
Clasa 

Mod de completare Medii/note Notare 
ritmică 

Absențe  Nota la 
purtare 

Respectarea 
regulilor de 
completare 

Observații  
Profesori 
(nume) 

Discipline Date 
personale 

elevi 

Nume 
elevi 

Greseli de 
calcul 

Ştersături 

             
             
             
             
             

 
 
Scrieti DA sau NU în rubrica corespunzătoare în funcţie de situaţia catalogului, sau se bifează cu “x” dacă corespunde cerinţelor de 
completare.  
 
 
Verificat,  
Secretar,______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

 
 
 


