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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 Marin Elena 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 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.9.2015 

mailto:licartph@yahoo.com
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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 

Dir.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 : 

 Asigurarea unui climat de disciplină în unitatea şcolară. 

 

2. Aria de cuprindere : 

         Procedura se aplică tuturor elevilor din unitatea şcolară.  

  

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicata de învăţători şi diriginţi, director, director adjunct 

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

 

4.  Conţinutul procedurii : 
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1. Fapte este adusă la cunoştinţa învăţătorului/dirigintelui de către elevi sau 

profesori. 

2. Dacă fapta încalcă dispoziţiile legale în vigoare, elevii implicaţi vor fi 

sancţionaţi în funcţie de gravitatea acesteia: 

a. observaţie individuală – constă în dojenirea elevului de către 

înv./diriginte sau director şi nu atrage alte măsuri disciplinare 

b. mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului 

profesoral - constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte 

în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată 

atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o 

sancţiune mai severă; atrage după ea scăderea notei la purtare; 

c. mustrare scrisă - constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea 

consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director 

şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub 

semnătură; sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare; 

d.  retragerea temporară sau definitivă a bursei;  

e.  eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;  

f.  mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;  

g.  mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul 

conducerii unităţii primitoare;   

 3. Orice sancţiuni aplicate elevilor vor fi comunicate, în scris, 

părinţilor/reprezentantului legal în termen de 5 zile de la aplicarea acestora, după ce 

vor fi înregistrate la secretariatul şcolii; 

4. Documentul se va înmâna părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură 

(părintele va scrie Am primit un exemplar şi va semna documentul);  

5. Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul 

documentului; 

6. O copie a documentului va fi înmânată consilierului educativ în termen de 5 

zile; 

7. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la punctele a - g  dă 

dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de 

şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei 

la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula;  

8. Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea;  

9. Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 148 T62din ROFUIP se 

adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 

5 zile de la aplicarea sancţiunii şi informarea părinţilor/tutorilor legali. 

5.    Monitorizarea procedurii. 

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

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  


