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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a 

reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 Elemente privind 

responsabilii/  

operatiunea  

 

 

 

 

Numele si 

prenumele 

 

 

 

Functia 

 

 

 

Data 

 

 

Semnatura  

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Gorgan Florica Director adj. 01.09.2014  

1.2. Verificat  Deac Niculina Resp CEAC 01.09.2014  

1.3 Aprobat  Dari Toma Director 01.09.2014  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

 

 
 

Editia/ revizia 

in cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

 

Modalitatea 

reviziei 

 

Data de la care se 

aplica 

prevederile 

editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia 1 x x 01.09.2014 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul 

editiei procedurii operationale  

 

 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzarii 

 

Exem-

plar 

nr.  

Compar-

timent 

 

Functia 
Nume si 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Management Director Dari Toma 01.09.2014  

3.2. Aplicare 1 Management Director 

adj. 

Gorgan 

Florica 

01.09.2014  

3.3. Aplicare 1 Comisia 

diriginţilor 

Resp. C. 

dirig. 

Veres 

Elisabeta 

01.04.2014  

3.4 Aplicare 4 Comisia de 

notare 

Resp. 

Comisie 

Gorgan 

Florica 

01.04.2014  

3.5. Aprobare 1 Directiune Director Dari Toma 01.04.2014  

3.6 Informare 1 Comisia 

CEAC 

Resp. 

Comisie 

Deac 

Niculina 

01.04.2014  

3.7 Evidenta 1 Directiune Director 

adj. 

Gorgan 

Florica 

01.04.2014  

3.8. Arhivare 1 Secretariat Secretar Dombi 

Rozalia 

01.04.2014  

3.9. Alte 

scopuri 

- - -  - - 
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4. Scopul procedurii operationale 

 

4.1  Monitorizarea notării ritmice 

4.2 Monitorizarea parcurgerii programei şcolare 

4.3 Eficientizarea procesului de predare-învăţare-evaluare  

 

 

 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 

 

  

5.1 Procedura se aplica de catre direcţiune. 

5.2 Procedura se aplica intregului corp profesoral angajat al Liceului tehnologic Nr.1 Sărmăşag şi 

      tuturor elevilor 

 

 

6. Prescurtări ale termenilor utilizati 

 

6.1 (ROI) -Regulamentul de ordine interioară 
6.2 (ROF)- Regulamentului de organizare si functionare 

 

 

7. Documente de referinta 

 
7.1 Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii 

7.2 Regulamentul de ordine interioară (ROI) al şcolii 

7.3 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie 

7.4 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 
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8. Descrierea procedurii operationale 

 
Pasul 1: La 30 septembrie, Comisia de notare ritmică şi parcurgerea programei şcolare 

verifică corectitudinea completării cataloagelor. Comisia îndrumă debutanţii în învăţământ cum 

se completeaza si cum se notează  ritmic elevii in concordanţă cu numărul de ore alocat disciplinei 

respective. 

(1) La disciplinele cu două sau mai multe ore săptămânal, notarea ritmică impune existenţa a 

cel puţin a unei note la fiecare 5 saptamani. Cel putin o notă se acorda prin evaluare orală. 

(2) La disciplinele cu 1 oră saptamânal, notarea ritmică impune existenţ a a cel putin a 

unei note până la jumatatea semestrului, o notă prin evaluarea orală şi o notă  prin evaluarea 

unei probe scrise. 

Pasul 2: Afisarea în cancelarie a Graficului de urmărire a notării ritmice a elevilor. 

Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordanţa între notele trecute pe lucrările scrise şi a 

notelor trecute în catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci când este cazul. 

Pasul 4: La sfârsitul semestrului I si sfârsitul anului şcolar, Comisia verifică: 

 corectitudinea încheierii mediilor; 

 completarea proceselor verbale de la sfârsitul cataloagelor; 

 numărul de absenţe. 

P r in  u r mar e ,  Co mis i a  de  n o t a r e  r i t mic ă  ş i  pa r cu r ge r ea  p r o gr a mei  

ş co l a r e  u r măr eş t e  atentionarea si sanctionarea de către dirigintele clasei a elevilor care nu au note 

şi se află intr-una din situatiile înscrise în continutul R.O.F. si R.O.I. al şcolii: 

(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade 

nota la purtare cu un punct. 

(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o 

singura disciplina, cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul 

legal lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare. 

(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o 

singura disciplina, cumulate pe an scolar, se da preaviz de exmatriculare, eliberat în dublu exemplar, 

din care unul  se înmaneaza parintelui/sustinatorului  legal,  iar  al doilea se pastreaza 

la dosaruldirigintelui. 
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(4) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o 

singuradisciplina cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal 

lascoala si sa încheie un proces verbal de avertizare.(5) La 40 de absente nemotivate, la diferite 

discipline sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar, se da al doilea 

preaviz de exmatriculare, urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al 

liceului. 

(6) În fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, în situatii întemeiate, motivarea 

absentelor pentru maximum 5 zile lucratoare. Solicitarea se face pe baza de cerere 

adresata directorului scolii si înregistrata la secretariatul scolii. Cererea este directionata 

dirigintelui clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Nerespectarea 

acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, în baza raportului comisiei de urmarire a 

notari i  ritmice, numita prin decizia directorului  si  cu aprobarea Consil iului  Profesoral, 

conform art. 116 b) din Legea 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic. De asemenea, 

Comisia analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e). 

Pasul 5 :  Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in 

conformitate cu planificarile calendaristice, la fiecare disciplina. 

Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii 

situatiei atunci cand este cazul. 

Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii - a informarilor realizate lunar/ 

semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate. 

 Neîndeplinirea sau îndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri 

ai comisiei, poate fi considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine 

înaintarea propunerii Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral, pentru 

aplicarea unor sanctiuni precum: 

a. Atentionare verbala; 

b. Atentionare scrisa; 

c. Punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplina; 

d. Diminuarea calificativului anual. 
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9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 

       

 

 

9.1 Comisia este formata din patru cadre didactice, a caror activitate este coordonata  

     de catre directorul adjunct.  

9.2 Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic  

     cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.  

9.3 Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate 

     de catre profesorii de serviciu. 

9.4 Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta  

      raportulîn fata Consiliului Profesoral. 

 

10. Analiza procedurii 

10.1 Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara 

activitatea in anul scolar 2012/2013, conform unui program de activitate, in care fiecare 

membru al comisiei are sarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei. 

10.2 Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte: 

directorul adjunct și cadrele didactice coordonatoare de la structuri . Prezentarea 

activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie.  

10.3 Se va intocmi un program de activitate al comisiei, atat anual cat si semestrial, 

conform caruia membrii comisiei isi desfasoara activitatea. Conform programului stabilit se 

va verifica si stabili situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul 

scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe 

la invatatura intalnite la anumiti elevii. 

10.4 Se va intocmi si se va prezenta o informare periodica, ca urmare a 

verificarii cataloagelor scolare, in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor - 
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determinand modul cum se realizeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate 

prevederile regulamentului scolar.  

10.5 Verificarea cataloagelor scolare va avea in vedere urmatoarele aspecte: 

 Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte; 

 Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.  

10.6 Verificarea ritmicitatii notarii elevilor va fi efectuata la invatamantul primar, gimnazial 

și liceal astfel: 

 Gorgan Florica– director adjunct, Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag,  

 Lapoş Elena– cadru didactic coordonator, Școala Gimnazială Nr. 2 Sărmășag,  

 Kupas Tibor – cadru didactic coordobnator, Școala Gimnazială ”Ady Endre” 

Lompirt,  

 Toth Timea – cadru didactic coordonator, Școala cu Clasele I-IV ”Ilosvai Selymes 

Peter” Ilișua. 

10.7 Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza în mod ritmic pe parcursul 

semestrului, iar la sfârsitul fiecărui semestru se realizează o evaluare finală care urmăreste: 

 realizarea recapitulării  şi  sistematizarii materiei; 

  amel io ra rea  rez ul t a t e lo r  înva t a r i i ;  

 consolidarea pregatirii  elevilor cu rezultate foarte bune; 

 sprijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.  

10.8 Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale, 

activitati practice, pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte, portofolii, probe orale, 

autoevaluare etc. 

10.9 Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10, iar numarul de note acordate fiecarui 

elev la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal 

cu numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu 

o ora pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.  
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     11. Anexe 

 

Anexa nr. 1 – Model fisa de înregistrare a notării ritmice 

         Anexa nr. 2 –Procese verbale cu diferite constatări în urma verificării cataloagelor 
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Director, 

prof. Dari Toma 

 

 

 

 
 

 


