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 Numele şi prenumele Funcţia Data Semnãtura 
Elaborat Prof. Mihalcea Mihael Director  30.10.2017  
Verificat Prof. Iancu Ioana Coordonator CEAC 30.10.2017  
Aprobat Prof. Mihalcea Mihael Director 30.10.2017  

Lista de difuzare 
Destinatar 
procedură 

Cod 
procedură 

Scopul 
difuzării 

Exemplar Nume şi 
prenume 

Data Semnătura 

Director PO 15 
Aprobare 
Evidenţă 
Aplicare 

1 Mihalcea 
Mihael   

Director adjunct/ 
Coordonator Ceac PO 15 Evidenţă 

Aplicare 2 Iancu Ioana   
Şefii de catedră PO 15 Aplicare 3    

Cuprins: 
1. Scopul procedurii; 
2. Aria de cuprindere; 
3. Responsabilităţi; 
4. Conţinutul procedurii; 
5. Monitorizarea procedurii; 
6. Analiza procedurii; 
7. Anexe. 

Referinţe  
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
 OMENCS 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar; 
 Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”; 
 OMEN 3382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2016-2017; 
 OMENCS 4742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului; 
 Nota MEN nr. 40767/25.10.2017 privind lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare 
semestrială (teze) în anul şcolar 2017-2018; 
1.   Scopul procedurii : 

Scopul acestei proceduri este de: 



1.1. organizare și desfășurare în bune condiţii a tezelor/lucrărilor semestriale 
2. Aria de cuprindere : 

 Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice,  personalului nedidactic si didactic auxiliar 
din unitatea şcolară, elevilor și părinților acestora. 
3. Responsabilităţi : 
3.1. C.E.A.C. are responsabilitatea de elaborare, monitorizarea aplicării şi revizuirea periodică  a 

procedurii; 
3.2.      CA aprobă procedura propusă de CEAC; 
3.3. membrii CEAC răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri conform 

responsabilităţilor specifice din cadrul comisiei;  
3.4. directorul unităţii şcolare și coordonatorul CEAC sunt responsabili pentru implementarea şi 

menţinerea acestei proceduri; 
3.5. cadrele didactice, elevii, părinții și secretarele școlii răspund de aplicarea procedurii. 
 
4. Continutul procedurii: 

Art. 1. (1) Fiecare diriginte va prezenta la clasă  lista disciplinelor la care se susţin teze în anul 
şcolar 2017-2018, în cadrul orei de dirigenţie până cel târziu 10.11.2017. 

(2) Dirigintele va încheia un proces verbal, semnat de toţi elevii clasei, în care aceştia îşi vor 
exprima opţiunea pentru disciplinele la alegere. 

(3) Modelul de proces verbal se găseşte în anexele 1-6. 
Art.2. (1)  Fiecare profesor, care predă disciplina la care se susţin teze, stabileşte împreună cu elevii 

clasei data în care se susţine teză; 
(2) Tezele pentru semestrul I se pot stabilii doar în intervalul 27.11.2017–21.12.2017; 
(3) Tezele pentru semestrul I pentru clasele a XII-a şi a VIII-a la disciplinele la care nu se susţin 

teze cu subiect unic conform alin. (6) se pot programa în intervalul 27.11.2017–15.12.2017; 
(4) Tezele pentru semestrul al II-lea se pot stabilii în intervalul 23.04.2018–18.05.2018, pentru 

clasele V-VII şi IX-XI; 
(5) Tezele pentru semestrul al II-lea la clasa a XII-a la disciplinele la care nu se susţin teze cu 

subiect unic conform alin. (6) se pot programa în intervalul 10.04.2018–24.04.2018. Tezele pentru 
semestrul al II-lea la clasa a VIII-a la disciplinele la care nu se susţin examene naţionale se pot programa 
în intervalul 02.05.2018-11.05.2018. 

(6) Pentru disciplinele la care se susţine examenul de bacalaureat probele Ea) şi Ec) şi examenul 
de evaluare naţională se va susţine teză cu subiect unic astfel:  Semestrul I 
Luni 18.12.2017 – teză la Limba şi literatura română pentru clasele a VIII-a şi a XII-a; 
Miercuri 20.12.2017 – teză/simulare la disciplinele de la proba E(c) pentru bacalaureat 
(matematică/istorie) şi proba de matematică pentru clasa a VIII-a. Semestrul al II-lea 
Miercuri 25.04.2018 – teză la Limba şi literatura română pentru clasele a VIII-a şi a XII-a;  
Vineri 27.04.2018 – teză/simulare la disciplinele de la proba E(c) pentru bacalaureat (matematică/istorie) 
şi proba de matematică pentru clasa a VIII-a. 

(7) Pentru elevii de la profilul uman care nu au optat pentru susţinerea tezei la istorie, nota la 
simulările din 20.1.2017 şi 27.04.2018  va fi trecute, în catalog, ca notă la evaluare periodică. 

Art.3.  Fiecare catedră /comisie metodica se va întâlni în şedinţa metodică având ordine de zi  
conform notei din anexa 7. În această şedinţă metodică se vor stabilii datele tezelor pentru toate clasele 
care susţin teze la disciplinele respective. 

Art.4. (1) Planificarea tezelor trebuie să ţină cont de următoarele condiţii, 
a) Într-o săptămână nu se pot da mai mult de 2 teze. 
b) Nu se pot da 2 teze în aceeaşi zi sau în două zile consecutive. 



(2) Directorul unităţii aprobă graficul de desfăşurare al tezelor conform art. 21, alin. 4 pct. o) din 
OMEN 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar; 

(3) Tezele se vor susţine obligatoriu conform graficului aprobat de directorul unităţii; 
(4) În situaţii deosebite data susţinerii tezei se poate modifica doar cu aprobarea directorului unităţii 

dar cu respectarea periodelor prevăzute la art. 2. Solicitarea de modificare a datei se adresează în scris 
directorului unităţii, conform anexei 9. 

(5) În situaţii obiective data de susţinere a tezei poate fi modificată şi fără respectarea art. 2 dar 
numai cu aprobarea consiliului de administraţie.  Solicitarea se va face conform anexei 9. 

Art. 5. (1) Subiectele pentru teză vor fi realizate respectând următoarele recomandării: 
a) Itemii vor respecta programa parcursă şi recapitulată  în orele de recapitulări anterioare tezei. 
b) Subiectele vor fi realizate astfel încât ele să poată fi rezolvate în 50 min. sau 100 min. în situaţii în 
care exista în orar 2 ore consecutive. Nu se vor da părţi de subiecte în ore diferite. Dacă profesorul 
doreşte să dea teză în 2 ore poate discuta cu profesorul care are după ora dumnealui şi realizează un 
schimb de ore. 
c) Fiecare item va fi însoţit de punctajul corespunzător. Se va specifica punctajul din oficiu şi timpul 
efectiv de lucru . 
d) Fiecare subiect va fi însoţit de baremul de evaluare care se va aduce la cunoştinţă elevilor după 
sustinerea tezelor. 
e) Conform art. 116 din regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016: „Testele de evaluare, subiectele de examen de 
orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice 
stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului național” 

(2) Subiectele vor fi tehnoredactate. 
(3) Subiectele vor fi prezentate la direcţiune/secretariat cu cel puţin 24 ore înainte de susţinerea 

tezei pentru a fi multiplicate. Se interzice scrierea subiectelor pe tablă. 
(4) În ziua în care se susţine teza, subiectele vor fi înregistrate la secretariat. Serviciul secretariat 

va specifica în registru de numere. „Subiecte şi teze clasa- disciplina –profesor”. 
(5) Numere de înregistrare al subiectului va fi trecut şi pe fiecare teză. Profesorii vor îndruma elevii 

ca atunci când scriu numele şi prenumele pe foaia de teză să scrie şi numărul de înregistrae de pe subiect. 
Art. 6. (1) Conform art. 66, alin. (4) din regulamentul de organizare si funcţionare al Liceului 

Teoretic „Lucian Blaga”: „Cadrele didactice sunt obligate ca în termen de 10 zile lucrătoare de la 
susţinerea lucrării să comunice rezultatul evaluării scrise şi să consemneze notele în catalog”. 

(2) Conform art. 118, alin. (8) din regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor de 
învăţământ preuniversitar aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016: „Notele la lucrările scrise 
semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. 
Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar”. 

(3) În momentul analizării cu elevii a notelor la teză profesorul va întocmi un proces verbal, 
conform anexei 10, în care elevii vor specifica nota primită, dacă subiectele au fost rezolvate în clasa 
după susţinerea tezei, dacă pe lucrare s-a precizat punctajul acordat pentru fiecare item şi dacă s-a 
prezentat baremul de evaluare. 

(4) După prezentarea către elevi a rezultatelor la teză, profesorul clasei va preda la direcţiune 
următoarele: subiectele şi baremele de evaluare, tezele elevilor şi procesul verbal de la alin. (3). Predarea 
acestor documente se va realiza în cel mult 15 zile lucrătoare de la data  susţinerii tezei. Înainte de 
predare tezele vor fi aşezate în ordine alfabetică. 

Art. 7 (1) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta 
rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a 
părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 



(2) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, 
elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, 
reevaluarea lucrării scrise, conform anexei 11. 

(3) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de 
specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea 
scrisă;  

(4) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (3) este nota rezultată în 
urma reevaluării; 

(5) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota 
acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial 
rămâne neschimbată. în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării 
este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată; 

(6) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. 
Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică 
ștampila unității de învățământ; 

(7) Notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 
Art. 8 (1) Tezele cu subiect unic la clasele a XII-a se vor susţine în zilele menţionate la art. 2 între 

orele 8:15/8:30-11:15/11:30 iar la clasele a VIII-a între orele 12:00/12:30-14:00/14:30; 
(2) Subiectele pentru teza cu subiect unic din semestrul I vor fi realizate de membrii catedrelor din 

materia semestrului I, respectând tiparul subiectelor de la examenele naţionale; 
(3) Subiectele pentru teza cu subiect unic din semestrul al II-lea se vor alege din subiectele propuse 

de către CNEE în ani 2010-2017; 
(4) Evaluarea lucrărilor va fi relizată de profesorii care au ore la clasele a XII-a şi a VIII-a 

proporţional cu numărul elevilor de la clasele din încadrare; 
(5) Elevii vor fi repartizaţi în săli în ordine alfabetică în funcţie de profil. În aceeaşi bancă nu vor 

fi doi elevi cu celaşi tip de subiect. Elevii claselor a VIII-a vor fi repatizaţi în ordine alfabetică câte unul 
în bancă; 

(6) Supravegherea va fi realizată de câte doi profesori desemnaţi de conducerea unităţii; 
5. Înregistrări 
Toate anexele se află în dosarul CEAC şi în documentele echipei manageriale. 
6. Analiza procedurii. 
 Analiza şi revizuirea procedurii se face anual. 
7. Anexe 
Anexele 1-6 Model proces verbal pentru opţiune teză (6 tipuri: clasele V-VII; clasa a VIII-a, Matematică-
informatică, ştiinţe ale naturii; ştiinţe sociale, filologie); 
Anexa 7 Model notă de serviciu pentru şefii de catedră; 
Anexa 8 Model centralizator planificare teze; 
Anexa 9 Solicitare modificare dată; 
Anexa 10 Model proces verbal de discutare şi analizare a tezelor cu elevii; 
Anexa 11 Model cerere contestaţie notă lucrare scrisă; 
Anexa 12 Model proces verbal predare procedură; 
Anexa 13 Model proces verbale predare PV opţiuni 


