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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Sersum Anca profesor 16.9.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.9.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.9.2015  

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

mailto:licartph@yahoo.com


 
 

 2 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.9.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca  

21.9.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.9.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.9.2015  

            
 

 
       
Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 
 

 

Referinţe: 

 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

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

 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 

 

1.   Scopul procedurii : Motivarea absenţelor elevilor . 

 



 
 

 3 

2. Aria de cuprindere : Procedura se aplică tuturor elevilor din învăţământul primar 

, gimnazial si liceal din Colegiul de Arta ,, Carmen Sylva” Ploieşti 

           
  

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicată de fiecare cadru didactic îndrumător de colectiv de 

clasă (învăţător / diriginte). 

3.2. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală  a procedurii. 

 

4.  Conţinutul procedurii : 

 

 Dirigintele/ învăţătorul motivează absenţele înregistrate într-o zi, în baza 

unei cereri de la părintele sau tutorele legal al elevului. 

 Absenţele acumulate de elev pe parcursul a mai mult de o zi, se motivează 

de către învăţător sau diriginte, în baza unei scutiri medicale care trebuie 

vizată, anterior predării sale către învăţător/ diriginte, de către cabinetul 

medical al şcolii şi trebuie păstrată de către învăţător/ diriginte, pe tot 

parcursul anului şcolar, conform art. 113, alineatul 2, litera a) din ROFUIP.  

 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în 

termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de 

către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar, conform art. 113, din 

ROFUIP. 

 La cererea scrisă a unităţilor de învăţământ în care este organizat învăţământ 

sportiv, a structurilor naţionale sportive, directorul poate aproba motivarea 

absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de nivel 

local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea 

încheierii situaţiei şcolare, conform art. 194, alineatul 8 din  ROFUIP-

art.114al.1,2. 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 

 

 

 

 


