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Nr. 67 / 1 / 13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ” 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 13.09.2021 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 13.09.2021 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / 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 11.12.2017 
Revizia I 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

verificarea şi aprobarea ediţiei / reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale;
2. Situaţia ediţiilor / reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale;
3. Lista cuprinzând persoanele la care se
difuzează ediţia / revizia din ediţiilor
procedurii operaţionale;
6. Documente de referință;
7. Documente conexe.

Modificare 13.09.2021 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ” 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Departamentul 
EDUCATIV 

Revizia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 
Pagina 01 din 13 

Nr.   67 / 04.12.2017 Cod document PO 67 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 13.09.2021 

 2.2.
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA /
REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura
1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021 

3.2. Aplicare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021 

3.4. Aplicare Conform 
Deciziei 

Nr.1260 / 
01.09.2021 

Cadre didactice Diriginţi 
Învăţători 

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021 

3.5. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

13.09.2021 

3.6. Informare 1 Personal 
didactic 

13.09.2021 

3.7. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021 

3.8 Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021 

3.9 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021 

3.10 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021 

3.11 Alte 
scopuri 

Postare pe 
site-ul şcolii 

4. SCOPUL

Procedura asigură transparența decizițională cu privire la respectarea și aplicarea 
prevederilor legale în vigoare, LEN, ROFUIP, ROFUIP-39, Statutul elevului, cu privire la 
constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de Disciplină din Școala Gimnazială Nr.39 . 

5. DOMENIUL DE APLICARE

5.1.  Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează toţi elevii, cadrele didactice şi părinţii;
5.2.  La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate;
5.3.  Procedura operaţională este modalitatea de baza prin care sunt stabilite condițiile și

termenele de constituire, organizare și desfășurare a activității Comisiei de Disciplină din 
Școala Gimnazială Nr.39 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat

prin OMENC nr.5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind
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asigurarea calităţii educaţiei; 
• Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39;
• Statutul elevului. OM 4742/10.08.2016

7. DOCUMENTE CONEXE

• Decizia internă nr.1260 / 01.09.2021
• Tabel tip de difuzare a procedurii
• Anexa 1 – Registru procese verbale – Tip;
• Anexa 2 – Proces verbal – Tip;
• Anexa 3 – Convocator – Tip;
• Anexa 4 – Tabel centralizator convocări – Tip.

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

8.1. Generalităţi:
PO privind constituire, organizare și desfășurare a activității Comisiei de Disciplină 
din Școala Gimnazială Nr.39: 
• Informarea și prelucrarea procedurală a tuturor elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor
prin proces verbal;

8.2. Resurse necesare: 
• legislaţia specifică;
• calculator şi  imprimantă;
• conexiune Internet;
• Caietul Învățătorului / Dirigintelui;
• Registru de procese verbale al Comisiei de Disciplină, însoţit de dosarul cu anexele
proceselor-verbale.

8.3.  Modul de lucru: 

Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: noiembrie a.c. 

Pasul 2  
Sesizarea, constatarea abaterii și demararea cercetării disciplinare. 

Personalul angajat al unității, părinții și terțe persoane pot sesiza presupuse abateri de la 
normele de conduită disciplinară în rândul elevilor.  

În baza sesizărilor verbale sau scrise învățătorii/profesorii diriginţi recurg la identificarea 
surselor credibile care să valideze posibila abatere, și, recurg la cercetarea în cadrul comisiei de 
disciplină din unitate, pentru cazuri de o gravitate crescută sau complexă. 

Termen:  permanent 
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Pasul 3  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

 
La nivelul comisiei, responsabilul are obligaţia de a gestiona și arhiva documentele care fac 

obiectul cercetării disciplinare a elevilor. 
Termen: Permanent 
 

8.4. Descrierea procedurii 
 

8.4.1.  CONSTITUIREA COMISIEI: 
 

  La începutul anului școlar sau în cursul acestuia,  în cadrul ședințelor Consiliului 

Profesoral se fac propuneri de constituire/completare/revizuire a componenței Comisiei de 

Disciplină, după caz. 

 
8.4.2. COMPONENȚA COMISIEI: 

 
  Din Comisia de Disciplină fac parte: 

- 1 responsabil; 

- 4 membrii - 2 din rândul cadrelor didactice din învățământul primar; 

      - 2 din rândul cadrelor didactice din învățământul gimnazial;  

8.4.3. ORGANIZAREA COMISIEI: 
 

 Comisia de Disciplină este organizată în 2 (două) subcomisii, astfel: 

- Subcomisia Primar: din care fac parte responsabilul comisiei și 2 cadre didactice din 

învățământul primar, alese de consiliul profesoral; 

- Subcomisia Gimnaziu: din care fac parte responsabilul comisiei și 2 cadre didactice din 

învățământul gimnazial, alese de consiliul profesoral; 

 În funcție de specificul sesizărilor, subcomisiile sunt activate la solicitarea conducerii unității 

și își desfășoară activitatea până la soluționarea cazurilor disciplinare în cadrul consiliului 

profesoral. 

 
9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 

9.1. Responsabilul comisiei: 
 

• Este convocat și primește sesizările din partea conducerii unității cu privire la presupuse abateri 
disciplinare ale elevilor; 
• Întrunește comisia și stabilește sarcinile de lucru ale subcomisiilor, după caz; 
• În cadrul subcomisilor responsabilul repartizează direcțiile și acțiunile specifice pentru fiecare 
membru; 
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• Primește informațiile colectate în urma derulării cercetării disciplinare, și împreună cu membrii 
subcomisiei  stabilesc pașii de urmat în vederea soluționării cu imparțialitate și celeritate a cazului, 
confirmând sau infirmând abaterea disciplinară; 
• Ca urmare a finalizării cercetării disciplinare, comisia în plen, deliberează, urmând ca rezultatul 
obținut să fie comunicat de către responsabilul comisiei, învățătorului/dirigintelui/conducerii 
unității, după caz, consiliul clasei urmând a propune spre validare consiliului profesoral tipul și 
modul de sancționare disciplinară a elevului/elevilor în cauză ; 
• Răspunde de întocmirea în registru a proceselor verbale de cercetare disciplinară, și de 
asumarea sub semnătură a înscrisurilor. 
 
9.2. Membrii comisiei: 

 
• În urma sesizărilor primite, sunt convocați și primesc sarcini de lucru din partea responsabilului 
comisiei, în vederea cercetării presupuselor abateri disciplinare ale elevilor; 
• În cadrul subcomisilor fiecare membru este responsabil ducerea la îndeplinire a sarcinilor 
repartizate; 
• Colectează informațiile în urma derulării cercetării disciplinare, și împreună cu responsabilul 
comisiei  stabilesc pașii de urmat în vederea soluționării cu imparțialitate și celeritate a cazului, 
confirmând sau infirmând abaterea disciplinară; 
• Ca urmare a finalizării cercetării disciplinare, membrii comisiei, în plen, deliberează ; 
• Răspunde de întocmirea în registru a proceselor verbale de cercetare disciplinară, și de 
asumarea sub semnătură a înscrisurilor. 
• Membrii comisiei Răspund de întocmirea în registru a proceselor verbale de cercetare 
disciplinară, și de asumarea sub semnătură a înscrisurilor. 
 
9.3. Comisia de disciplină 

 
• Acționează în concordanță cu pașii procedurali prevăzuți la punctul 8.4.1. lit. B și C din cadrul 
PO 66 - SG 39, în vigoare; 
• Periodic verifică şi actualizează la nivelul claselor/școlii situaţia privind abaterile disciplinare; 
• Înmânează periodic/semestrial conducerii unităţii rapoarte privind situaţia înregistrată, 
centralizat pe unitate. 

 
9.4. Secretariatul: 

 
• Înregistrează documentele specifice şi le înaintează comisiei de disciplină / conducerii unităţii; 
• Înmânează învăţătorului / profesorului diriginte / consiliului clasei documentele avizate pentru 
operare. 

 
9.5. Conducerea unităţii 

 

• În cadrul Consiliului Profesoral directorul/directorul adjunct informează şi prelucrează sub 
semnătură cadrele didactice în legătură cu procedura operaţională privind constatarea abaterilor 
disciplinare, remedierea comportamentală și sancționarea elevilor; 
• Directorul/directorul adjunct primește sesizările spre analiză și rezoluție; 
• Directorul/directorul adjunct sesizează, după caz, Comisia de disciplină din unitate, serviciile 
de poliție, jandarmerie, ș.a. în vederea soluționării cauzei; 
• Verifică periodic/semestrial situaţiile înregistrate la nivelul claselor/școlii prin intermediul 
Comisiei de disciplină din cadrul unităţii. 
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9.6. Consiliul profesoral 
• Validează, după caz, propunerile privind constituirea / completarea / revizuirea componenței 
Comisiei de Disciplină, la începutul anului școlar sau în cursul acestuia. 
 
 
 
 
 

 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 
3. ROI Regulament de ordine interioară 
4. In. Informare 
5. Op. Operare 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X X   X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X    X    
5. Învăţători/Diriginţi X X X X X    
6. Comisia de disciplină X X X X X    
7. Secretariat X X X  X    

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedura operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. Abatere disciplinară - Deviere de la o normă prestabilită/stabilită în domeniul 
disciplinei 

3. Sancțiune - O constrângere de natură penalizatoare pentru o faptă 
nepermisă, neacceptată 
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6. Ap. Aplicare 
7. Ah. Arhivare 
8. Ge. Gestionare 
9. El. Elaborare 
10. Vf. Verificare 
11. A. Aprobare 
12. CA Consiliul de Administraţie 
13. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 2 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 4 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 6 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 7 
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12. Cuprins 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  

“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ”  
( Cod document PO 67 SG39 ) 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
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23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
 
ANEXA 1 – REGISTRU PROCESE VERBALE - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII  
“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ”  

( Cod document PO 67 SG39 ) 
 

 
 
 
 
 

Nr. ..... / .................... 
 
 
 
 
 
 

REGISTRU  
PROCESE VERBALE 

 
 
 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
BUCUREȘTI 
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COMISIA DE DISCIPLINĂ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 - BUCUREȘTI 
     ( Cod document PO 67 SG39 ) 
 
 
 

 
Avizat           Responsabil comisie, 
Director,           
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Acest registru conține ...... pagini 

ANEXA 2 – PROCES VERBAL - TIP 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ”  

( Cod document PO 67 SG39 ) 

PROCES VERBAL 

Elemente constitutive obligatorii: 

- Ziua întocmirii procesului verbal;
- Decizia de numire a comisiei de disciplină (număr / dată);
- Componența comisiei/subcomisiei de disciplină (nume, prenume / calitate);
- Existența sesizării (număr / dată, petent);
- Obiectul sesizării (motivul declanșării cercetării disciplinare);
- Pesoana/persoanele implicate în cercetare (nume, prenume / calitatea);
- Descrierea cercetării și consemnarea evenimentelor (fapte, probe, martori, declarații,

înregistrări, etc.);
- Concluzii;
- Numele, prenumele și semnăturile membrilor comisiei de disciplină.
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Orice persoană poate sesiza unitatea școlară cu privire la săvârșirea unei fapte ce poate 
constitui abatere disciplinarã. Sesizarea se face în scris și se înregistrează la registratura instituției 
de învățământ. 

În cadrul cercetãrii abaterii prezumate se stabilesc faptele și urmările acestora, 
împrejurările în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum și orice alte 
date concludente.  

Audierea celui cercetat și verificarea apărării acestuia sunt obligatorii, în prezența 
părintelui / tutorelui / reprezentantului legal.  

Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deși a fost înștiințat în scris cu minimum 
24 de ore înainte, precum și de a da declarații se constatã prin proces-verbal și nu împiedică 
finalizarea cercetării.  

Elevul cercetat și reprezentantul acestuia au dreptul sã cunoască toate actele cercetării și 
să își producă probe în apărare.  

Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data 
constatării acesteia, consemnatã la registratura generală a unității școlare.  

Elevului declarat nevinovat i se comunică în scris inexistența faptelor pentru care a fost 
cercetat.  

Elevul sancționat, încadrat în unitatea de învățământ, are dreptul de a contesta, în termenul 
legal, decizia respectivã. 

ANEXA 3 – CONVOCATOR - TIP 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ” 

( Cod document PO 67 SG39 ) 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 Nr. ....... / .................... 
Sector 2, Bucureşti  AVIZAT, 
 Tel. 0212403025 

Către (Fam.)  ........................................................ 
D-lui / D-ei .................................................. 

Prin prezenta, sunteți convocat/ă în ziua ……....………. , în intervalul orar/ 
la orele .…….....…… , pentru discuții în cadrul Comisiei de Disciplină. 

Pentru o bună comunicare, vă rugăm să confirmați telefonic dispoziția 
dumneavoastră, și să prezentați următoarele:  
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Responsabil /membru comisie, Învăţător / Diriginte, 

        ..............................................................         ............................................... 

ANEXA 4 – TABEL CENTRALIZATOR CONVOCĂRI - TIP 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 Nr. ....... / .................... 
Sector 2, Bucureşti  AVIZAT, 
 Tel. 0212403025 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
“COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ” 

( Cod document PO 67 SG39 ) 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT CALITATEA 

NR. DOCUMENT  
ȘI 

DATA DIFUZĂRII 
OBSERVAȚII 

SEMNĂTURA  
DE LUARE 

LA CUNOŞTINŢĂ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 
        Responsabil / membru comisie,

            ............................................. 


