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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/ 
Luminiţa BURLUI 

Responsabil 
comisie 

diriginți/membru 
CEAC 

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 

Ediția 2 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   29.11.2013  

3.
2 

Informare 2 Toţi 
învăţătorii 
şi diriginţii 

 
 

29.11.2013  

3.
3 

Evidenţă 3 Comisia 
diriginților 

Membru CEAC Luminiţa BURLUI 29.11.2013  

3.
4 

Arhivare 4 Secretariat  Secretar Gheorghiţa Daniela 
NISTOREASA 

  

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

preuniversitar; 
 Regulamentul de ordine interioară; 
 
SCOPUL: creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi atingerea finalităţilor educaţionale 
OBIECTUL: 
Prezenta procedură se aplică tuturor profesorilor pentru învăţământul primar şi  profesorilor 
diriginţi. 
RESPONSABILITĂŢI: 
Procedura va fi aplicată de către toţi învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar şi de 
membrii Comisiei Diriginţilor din şcoală. 
DESCRIEREA PROCEDURII 

 Învăţătorul/profesorul diriginte are obligaţia să întrunească la începutul anului 
şcolar tot colectivul de părinţi pentru a alege comitetul de părinţi cu care va colabora pe tot 
parcursul anului şcolar (se va alege un preşedinte, un casier şi încă 2 membrii). 

 Şedintele vor fi consemnate, iar procesul- verbal va fi înaintat şefului Comisiei 
metodice a Diriginţilor pentru a fi înregistrat şi îndosariat. 

 Obligatoriu vor fi organizate 4 şedinte cu părinţii pe tot parcursul anului şcolar: 
astfel: o şedinţă de organizare a clasei, două şedinţe la sfârşitul semestrului pentru discutarea 
situaţiei la învăţătura şi o şedinţă sub formă de lectorat cu părinţii, tema fiind aleasă de comun 
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acord cu părinţii în funcţie de necesităţile colectivului. Se pot convoca şedinţe extraordinare cu 
părinţii ori de cate ori este nevoie, în funcţie de situaţiile neprevăzute care apar. 

 Învăţătorul/profesorul diriginte trebuie să împartă responsabilităţi pentru elevi, în 
aşa fel încât să se creeze condiţii optime de desfăşurare a activitaţii educative. 

 Învăţătorul/profesorul diriginte trebuie să se îngrijească de disciplina colectivului de 
elevi pe care o conduce. Astfel, după ce sună de intrare, fiecare diriginte este responsabil ca elevii 
pe care îi coordonează să intre în clasă. Nu se va aştepta profesorul pe holuri sau în gălăgie 

 La nivelul clasei coordonate, va stabili graficul de serviciu al elevilor pe clasă. 
 Învăţătorul/profesorul diriginte, împreună cu colectivul de părinţi, este responsabil 

de organizarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea clasei pe care a primit-o la începutul anului şcolar 
prin proces- verbal de la conducerea şcolii. 

 Fiecare învăţător/profesor diriginte supraveghează atent orice stricăciune care 
poate apărea la clasa pe care o conduce şi găseşte soluţii, împreună cu colectivul de părinţi al 
clasei, în vederea remedierii acestora. 

 În fiecare clasă va exista un loc de afişaj pentru informaţii utile destinate elevilor, 
graficul serviciului pe clasă, responsabilităţile fiecărui elev, etc. 

 Orice conflict care poate apărea între clase sau elevi aceleiaşi clase va fi rezolvat cu 
tact şi nediscriminatoriu, astfel încât problemele să fie estompate.  

 Orele de diriginţie se vor desfăşura ţinându-se cont de planificarea depusă la 
dosarul comisiei metodice, respectându-se tematica şi ora stabilită prin programul de funcţionare. 

 Planificarea poate suferi anumite modificări datorate unor probleme la clasă sau 
datorită unor cereri de modificare sau de abordare a unor subiecte venite din partea ISJ Iaşi sau a 
altor unitaţi implicate în procesul educaţional. 

 Fiecare elev trebuie să aibă un caiet în care va nota cele ce se discută în cadrul 
orelor de diriginţie (consiliere şi orientare) 

 Dirigintele colaborează cu celelate cadre didactice, atunci când se stabilesc notele la 
purtare.  

 Dirigintele poate efectua deplasări cu elevii clasei sale, cu încunoştinţarea şi 
încuviinţarea părintelui/tutorelui legal. 

 
MONITORIZAREA  
Procedura va fi monitorizată de responsabilul Comisiei Diriginţilor, profesor Liliana Agavriloae, C.A. 
şi CEAC. Toate persoanele care fac obiectul acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa 
acesteia. Neîndeplinirea corespunzătoare a acestor atribuţii atrage după sine discutarea în cadrul 
Consiliului de Administraţie şi la retragerea dreptului de a mai fi diriginte la clasă în anul şcolar 
următor. 

NOTĂ:  
Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 

implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificarea procedurii este responsabil responsabilul 
Comiei metodice a Diriginţilor, preşedintele CEAC profesor Steluţa Asandei. 
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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. 

 
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.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
7.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
8.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  

 


