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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii generale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI  

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT prof. Cristea Carmen 

prof. Pădure Mihaela, 

prof. Doboş Maria,  

 

RESP.CEAC 

MEMBRU CEAC 

MEMBRU CEAC 

 

09.09.2016  

1.2. VERIFICAT Prof. Gălbează Carmina DIRECTOR ADJ 09.09.2016  

1.3 APROBAT Prof. Corlade Iulia DIRECTOR 09.09.2016  

 

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

   Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

       Componenta 

            revizuită 

  Modalitatea 

     reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

   reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1 elaborare - 09.09.2016 

     

 

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

generale 

 Scopul 

difuzării 

Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

  Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 aplicare 80 Cadre 

didactice 

Profesori 

Diriginţi 

Conform 

statului de 

funcţii aprobat 

15.09.2016  

3.2 verificare 1 conducere Director 

adjunct 

Gălbează 

Carmina 

15.09.2016  

3.3 arhivare 1 CEAC - Pădure Mihaela 15.09.2016           

3.4 Alte 

scopuri 

1 Postare pe site-ul scolii permanent  
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Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Conţinutul procedurii; 

4. Responsabilităţi; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

 

DEFINIŢII/PRECIZĂRI 

 Catalogul reprezintă un document școlar de evidență curentă a notelor și frecvenței elevilor. Este 

mijlocul prin care se dovedește efectuarea evaluărilor permanente şi sumative. Evaluarea rezultatelor 

la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor. 

 Art.57. (1) În învăţământul preuniversitar, evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 

1.  

(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau 

prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  

(3) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog  şi în 

carnetul de elev, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii. 

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză,  

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal  de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. 

Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative 

este de două.  

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de  

numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ 

fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.  

(6) Disciplinele la  care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei  şi Cercetării Ştiinţifice.  

(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.  

(8) Notele la teze,  cu o pondere de 25% din  media semestrială, se  analizează cu elevii într-o oră 

şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii 

semestrului. (Extras din ROFUIP) 

 

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 de autorizare şi evaluare externă. 

 

 

1. Scopul procedurii 

 Scopul este acela de a ajuta cadrele didactice sa respecte normele de completare ale cataloagelor, de 

a ține o evidență a evaluării și notării ritmice, de a realiza statistici privind situația școlară. 
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2. Aria de cuprindere : 

  

 Această procedură se aplică  tuturor cadrelor didactice implicate în completarea cataloagele din 

Colegiul Tehnic „D. Mangeron” Bacău, indiferent de nivelul de studiu. 

 

3. Conţinutul procedurii: 

Pasul  I 

 Managerii şcolii pun la dispoziţia profesorilor diriginţi formatul catalogului provizoriu. 

  

  Pasul  II 

 Diriginții completează şi verifică corectitudinea informaţiilor înscrise în rubricile din cataloage. 

 

  Pasul  III 

Serviciul informatizare completează electronic cataloagele pentru fiecare clasă, urmând ca acestea să 

fie tipărite şi legate.  

 

  Pasul  IV 

 Cadrele didactice notează absențele la fiecare ora și rezultatele evaluării, încheind mediile la sfarșitul 

semestrului / anului școlar. 

 

Pasul  V 

Comisia de verificare a cataloagelor se asigură, lunar, de corectitudinea completării acestora și de existența 

dovezilor de evaluare (note) 

   

 

  Rapoartele Comisiei de Verificare a Cataloagelor 

 

- Vor constata următoarele : 

- dacă sunt semnate de către diriginte, cadre didactice, directori ; 

- dacă este scris orarul clasei ; 

- dacă există lista privind stilurile de învățare ale elevilor din clasa respectivă ; 

- dacă este notată religia fiecărui elev ; 

- dacă sunt trecute datele de contact ale elevilor ; 

- daca sunt scrise corect sancțiunile acordate ; 

- dacă sunt trecute notele 

- dacă sunt greșeli de completare 

 

- Se vor prezenta Consiliului Profesoral și se vor găsi la dosarul Comisiei. 

 

4. Responsabilităţi: 

Comisia completare cataloage 
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5.Monitorizarea procedurii. 

 Se face de către managerii unităţii de învăţământ. 

 

6.Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 


