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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIŢIEI/ REVIZIEI 
Ediţia/ 
Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Luminiţa BURLUI 

Membru 
Comisia 

elab. 
proceduri 

Noiembrie 
2013  

Verificat Gheorghiţa Daniela NISTOREASA Secretar  Noiembrie 
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 28.11.2013  
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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 
Toate 

cadrele 
didactice 

  29.11.2013  

3.2 Informare 2    29.11.2013  
3.3 Evidenţă 3    29.11.2013  
3.4 Arhivare 4 Secretariat  Secretar  Gheorghiţa Daniela 

NISTOREASA 
  

 
Documente de referință: 
 
 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 – Art.3 lit. a, j, m, p; cap.7 Sectiunea 2- Art.97 Alin. 2  lit. 

c, f, art. 98 alin. 2 lit. a, b,c, d, g,h 
 ROFUIP. Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005; 
 Legea 53/ republicata in mai 2011- titlul XI, cap. I, art. 242, lit. i) 
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 Regulamentul de ordine interioară; 

 
SCOPUL: 

Respectarea principiilor echităţii, al asigurării egalităţii de şanse, al transparenţei şi al 
centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia referitor la validarea situaţiei la învăţătură a elevilor în 
unităţile de învăţământ preuniversitar (Legea Educatiei Nationale nr.1/2011-art.3 lit.a,j,m,p) 
 
OBIECTUL: 

Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice şi elevilor Şcolii „Petru Poni” Cucuteni. 
 
RESPONSABILITĂŢI: 

Procedura va fi aplicată de către toţi învăţătorii/profesorii pentru învăţământul primar şi de 
profesorii de la ciclul gimnazial din şcoală, fiind verificată şi validată de secretarul şcolii Gheorghiţa 
Daniela Nistoreasa, membrii C.E.A.C. şi directorul instituţiei profesor Raluca Mariana Ciudin. 
 
DESCRIEREA PROCEDURII 

1. Prelucrarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar în primul Consiliu Profesoral al anului şcolar şi înmânarea cu semnătură de primire a 
unui exemplar cu articolele privind atribuţiile Consiliului clasei şi atributiile 
învăţătorului/profesorului diriginte, precum şi celor legate de încheierea situaţiei şcolare fiecărui 
cadru didactic; Regulamentul de Ordine Interioară va cuprinde criterii de evaluare profesională a 
cadrelor didactice funcţie de performanţele elevilor şcolii; 
        2. Stabilirea modalităţilor de sprijin al elevilor cu un ritm lent de învăţare; 
 3. Însuşirea condiţiilor perturbatoare în învăţare pentru elevii cu un potenţial intelectual 
normal şi ridicat: 
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- starea de sănătate - afecţiuni temporare sau permanente; 

- situaţia materială precară a familiei: locuinţă improprie (neîncălzită iarna, cu mulţi membri ai 
familiei care locuiesc în aceeaşi încăpere); lipsa banilor pentru abonament, 
îmbrăcăminte/încălţăminte, mâncare, echipamente spotive, culegeri, etc.; 

- atmosfera din familie (unul sau ambii părinţi alcoolici, violenţi, cu tulburări comportamentale; unul 
sau ambii părinţi/membrii ai familiei foarte bolnavi; lipsa de supraveghere a familiei (părinţi plecaţi 
în străinătate, cu un loc de muncă foarte solicitant); 

- mediul în care îşi petrec timpul liber (practicarea jocurilor de noroc, consumul de alcool, droguri); 
Pentru elevii cu ritm lent de învăţare se vor identifica cauzele ce provoacă scăderea ritmului 

de învăţare şi se vor implementa modalităţi de sprijin. 
Pentru elevii potenţiali corigenţi, pentru cei care au o frecvenţă slabă la ore din motivele 

mai sus enumerate, cât şi pentru cei care au situaţii neîncheiate sau corigenţe se vor organiza ore 
de consultaţii săptămânale la disciplinele respective; 

4. Stabilirea unor măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme  de 
învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
5. Elaborarea, semestrial, a unor aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi 

comportamentul fiecărui elev şi informarea părinţilor în scris-(în carnetul de elev sau prin adrese 
înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ); 

6. Colaborarea între profesorii clasei în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru 
a asigura coeziunea colectivului de elevi; 

7. Analiza periodică a situaţiei la învăţătură a elevilor, monitorizarea îndeplinirii îndatoririlor 
şcolare de către toţi elevii, iniţierea (cu consiliul clasei) a programelor de consultaţii cu părinţii; 

8. Informarea, în scris, a familiilor elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionării 
disciplinare, neîncheierii situaţiei şcolare sau a repetenţiei (semestrial şi anual prin adrese 
înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ; 

9. Organizarea unor întâlniri şi discuţii cu părinţii, desfăşurate pe grupe, individual sau în 
plen, pentru a se depista cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi pentru 
a-i informa pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de 
corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare. 

Cadrele didactice care au elevi cu ritm lent de învăţare, cu situaţia neîncheiată,elevi corigenţi 
sau  elevi care susţin examenele naţionale la final de ciclu vor prezenta Graficul programelor de 
sprijin puse la dispoziţia acestora. Aceste programe de sprijin se constituie ca dovezi pentru 
indeplinirea criteriilor de performanţă impuse prin Fişele de evaluare anuală a cadrelor didactice; 

10. La încheierea situaţiei şcolare, fiecare învăţător/diriginte prezintă la sfârşit de semestru 
Raportul Consiliului Clasei, document semnat de către titularii disciplinelor de studiu, 
reprezentantul elevilor; 
11. Consiliile profesorale validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în sedinţa de 

încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în procesul-
verbal, menţionându-se numele celor corigenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor 
cu note la purtare mai mici de 7,00; 

12. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, 
părinţilor/tutorilor legali, de către diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui 
semestru/an şcolar, împreună cu programul de pregătire şi desfăşurare a examenelor de corigenţă, 
precum şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare, conform graficului MEN; 

13. Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la 
avizierul unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor; 

14. Se afişează la loc vizibil graficul pentru desfaşurarea examenelor de corigenţă. 
Se stabileşte perioada de desfaşurare a examenelor, pentru elevii declarati amânaţi pe semestrul al 
doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară înaintea examenelor de corigenţă; 
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15. Se stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare ale 

examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi profesori examinatori; 
16. Rezultatul la examenul de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru 

elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară a elevilor se afisează a doua zi după încheierea sesiunii 
de examen şi se consemnează în procesul-verbal al primului Consiliu Profesoral; 

17. Dupa terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de 
reexaminare, învăţătorul/dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au 
participat la aceste examene; 

18. Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru 
elevii amânaţi, precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor sunt comunicate în scris părinţilor/ 
tutorelui legal. 
 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: 
- Decizia de numire a comisiei de desfăşurare a examenelor de corigenţă – care se păstrează în 
dosarul cu decizii de la secretariat; 
- Proces-verbal al C.P. 
- Proces-verbal al C.A. 
- Graficul pentru desfăşurarea examenelor de corigenţă. 
- Acte doveditoare privind corespondenţa cu părinţii/ tutorii legali 
- Rapoartele semestriale ale Consiliului Clasei 
- Procesele-verbale de la şedinţele cu părinţii. 
 
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. 
 

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  

 
 


