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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 

Procedura operațională 

Privind modalitățile de notare și de încheiere a 

situației școlare în anul școlar 2019-2020 

Ediţia: a I-a 
Nr. exemplare:  

Revizuirea: 0 
Nr. exemplare: ___ 

Pag 2 din 9 
 

Exemplar: 1 
 

Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul 
Breaza 

COD: P.O. 161  

 
Cuprins 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției pag. 2 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii pag. 2 
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7. Definiții și abrevieri pag. 4 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii: 
 

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

 

 
Data 

 
Semnătura 

 

1.1. Elaborat  
Nicola Alina  

Director adjunct 15 mai 2020  

1.2. Verificat  Cazan Laura  Director adjunct 
 

16 mai 2020  

1.3. Aprobat  Nică Justinian Director 
 

17 mai 2020  

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii  

 

Nr. 
Crt. 

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se aplică 
prevederile sau reviziei 

ediţiei 

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

procedurii  
 

Nr. 
crt. 

Scopul 
Difuzării 

Exemplar 

nr. 
 

Compartiment 
 

 
Funcţia 

Nume şi 
Prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

3.1. Aplicare 1 
 

Responsabili 

comisii metodice 

Personal 

didactic 

   

3.2. Informare  Conducere Director adjunct Nicola Alina   

3.3. Evidență  
CEAC  

Responsabil 

CEAC 

Nicoară 

Narcis 
  

3.4. Arhivare   
Arhivă Arhivar 

Marina 

Camelia 
  

 
 
4. Scopul procedurii  

4.1. Prezenta procedură are scopul de a stabili modalitățile de încheiere a situației școlare în anul 

școlar 2019-2020. 

4.2. Asigură existența documentației adecvate derulării activității. 

4.3. Stabilește sarcini și circuitul documentelor. 

 
5. Domeniul de aplicare  

 Procedura se aplică de către tot personalul didactic din cadrul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, 
Orașul Breaza (PJ și structuri). 

 Aplicabilitatea procedurii ia naştere din momentul aprobării ei de către Consiliul de Administraţie 

al Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza şi înregistrării ei în Registrul procedurilor al 

unității de învățământ. 

6. Documente de referinţă  
 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.83 alin (1); 

 Ordinul Nr 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a 
îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ; 

 Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după înetarea stării de urgeță- 
Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (Nr. 545/28.04.2020). 

 Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată;  

 OMENCS 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 
preuniversitar; 

 OMEC nr. 5.633/2019 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în 
învățământul preuniversitar.  

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 
modificările si completările ulterioare. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 
 
7.1.Definiţii: 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 
stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi 
sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor; 
Compartiment = departament / serviciu / birou, etc.;  
Conducătorul compartimentului = Director / şef birou / şef 
serviciu, etc.;  
PS (Procedură de Sistem) = procedură care descrie o activitate sau 
un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 
compartimente din cadrul unității de învățământ; 
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate 
sau un proces care se desfăşoară la nivelul unui singur 
compartiment din cadrul unității de învățământ.  

 Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

 
Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

2. Personal didactic Persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instrucţia 
şi educaţia, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, 
cu o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi apte 
din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei. 

3. Învăţământ Serviciu deinteres public, desfăşurat în limba română, în limbile 
minorităţilor naţionale şi în limbi de circulaţie internaţională. 

4. Învăţământ preuniversitar Educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0 - 
3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 - 6 ani), învăţământul primar, 
care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV, învăţământul 
secundar, care cuprinde învăţământul secundar inferior sau 
gimnazial (clasele V - IX) și învăţământul secundar superior sau 
liceal (clasele de liceu X - XII/XIII), învăţământul profesional, cu 
durată între 6 luni şi 2 ani si învăţământul terţiar nonuniversitar, 
care cuprinde învăţământul postliceal. 

5. Consiliu de administraţie Organ de conducere în unităţile de învăţământ de stat, constituit 
din 7,9 sau 13 membri, incluzând reprezentanţi ai părinţilor, ai 
consiliului local, ai primarului, ai cadrelor didactice, inclusiv 
directorul unităţii de învăţământ, şi, după caz, directorul adjunct. 

6. Consiliu profesoral Organ decizional format din totalitatea cadrelor didactice din 
unitatea şcolară cu personalitate juridică, prezidat de către 
director. 

7. SIIIR Aplicaţie electronică la nivel naţional care cuprinde toţi elevi 

8.  EDUSAL Aplicaţie electronică naţională în care sunt cuprinşi toţi angajaţii 

dintr-o unitate. 

http://www.humanstrategics.ro/
mailto:lic_vlaicu@yahoo.com
http://www.liceulteoreticaurelvlaicu.ro/


 
 

                                                                                                                                  

 

Pasiune pentru educație Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu”, Orașul Breaza 5/6 

 

 Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” Oraşul Breaza 
Tel. 0244340627, Fax 0244340907 
e-mail: lic_vlaicu@yahoo.com 
web site:  www.liceulteoreticaurelvlaicu.ro 
 

 
 

7.2 Abrevieri: 
 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. ROFUIP Regulamentul de organizare și de funcționare a unităților 
de învățământ preuniversitar 

3.  ISJ PH Inspectoratul Școlar Județean Prahova 

4. CA Consiliu de administrație 

5. CP  Consiliu profesoral 

6. CEAC Comisia de evaluare și de asigurare a calității 

7. E. Elaborare 

8. V. Verificare 

9. A. Aprobare 

10. Ap. Aplicare 

11. Ah. Arhivare 

 
 
9. Descrierea procedurii  

Procedura operaţională descrie modalitățile de notare în vederea încheierii situației școlare în anul 
școlar 2019-2020 în diverse situații care pot apărea. 
Modalități de notare la finalul semestrului I, anul școlar 2019-2020 

Învățământ preșcolar: 
Nu este cazul de măsuri de notare. 

Învățământ primar 
a. Medile se încheie cu minimum două calificative. 

b. Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica 

activitatea online, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două 

calificative. 

c. Dacă elevul are cel puțin două calificative pe semestrul al II-lea și  se poate valorifica activitatea 

online, atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două calificative. 

d. Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea 

online, atunci al doilea calificativ va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului 

din primul semestru. 

e. Dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea online, 

atunci situația școlară semestrială  se poate încheia cu cel puțin două calificative.  

f. Dacă elevul nu are niciun calificativ pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea 

online, atunci media semestrului I devine media anuală. 

g. Dacă elevul nu are niciun calificativ pe semestrul al II-lea și  se poate valorifica activitatea 

online, atunci situația școlară semstrială se poate încheia cu cel puțin două calificative. 

h. Valorificarea activității online prin calificativ se face cu acordul elevului sau cu acordul 

părintelului/susținătorului legal.  
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Învățământ gimnazial și liceal 

a. În semestrul al II-lea nu se vor mai susține lucrările semestriale, iar mediile vor fi încheiate cu 

minimum două note. 

b.  Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea 

online, atunci situația școlară semestrială se poate încheia doar cu aceste două note. 

c. Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și  se poate valorifica activitatea online, 

atunci situația școlară semestrială se poate încheia și cu mai mult de două note. 

d. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea online, 

atunci a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru. 

e. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea online, atunci 

situația școlară semestrială  se poate încheia cu cel puțin două note.  

f. Dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea online, 

atunci media semestrului I devine media anuală. 

g. Dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea și  se poate valorifica activitatea online, 

atunci situația școlară semstrială se poate încheia cu cel puțin două note. 

h. Dacă media primului semestru este mai mică de 5 și nu se poate valorifica activitatea online, 

atunci cadrul didactic decide împreună cu elevul/părintele/susținătorul legal data la care acesta 

poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar nota de la acea evaluare devine 

medie anuală. 

i. Dacă media primului semestru este mai mică de 5 și se poate valorifica activitatea online, atunci 

media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note. 

j. Valorificarea activității online prin notă se face cu acordul elevului sau cu acordul 

părintelului/susținătorului legal.  

k. Acordul părintilor/tutorilor legali/elevilor se obține de către fiecare profesor cu sprijinul 

dirigintelui/învățătorului, în funcție de specificul colectivului de elevi și de părinți (acord obținut 

în scris, telefonic, prin mesagerie etc.) 

 

 

6.1.Dispoziții finale 

 

Prezenta procedură este obligatorie pentru întregul personal didactic, pentru elevi şi pentru părinţi/tutori 

legali. 

Prezentul document se actualizează în funcție de noutățile legislative apărute pe parcurs.  

 
7. RESPONSABILITĂȚI 

7.1. Comisia CEAC: 

- Elaborează procedura operaţională şi o pune la dispoziţia conducerii unităţii de învăţământ; 

- Monitorizează implementarea acesteia; 

8.2 Consiliul de Administrație 

 aprobă procedura;  

 monitorizează implementarea procedurii. 
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