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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE DIFERENȚĂ 

Ediția: a II a, Revizia: I, Data: 12.10.2018 

 

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 2 3 4 5 

1. Elaborat Loredana Boțoc Director Adj   

2. Verificat Lavinia Adriana Bîtie Director LTȘV   

3. Avizat 
Constantin Brăileanu 

Coordonator 

CEAC 

  

4. Aprobat Lavinia Adriana Bîtie Director LTȘV   

 

2.  Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

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

cadrul ediţiei procedurii 

Nr. 

crt. 
Scopul 

Difuzării 

Exemplar 

nr. 

 

Departament 

 

Funcția 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aplicare  Toate 

compartimentele, 

conform 

organigramei în 

vigoare 

Personal 

didactic, 

nedidactic 

 

  

2. Informare  
Conducere 

Conducător 

entitate  

Lavinia 

Adriana Bîtie 

 

 

 

3. Evidență  
CEAC  

Coordonator 

CEAC 

Constantin 

Brăileanu 

  

4. Arhivare   
Arhivă Arhivar 

Mihaela 

Chişcă 

  

 

Nr. 

Crt. 
Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau revizia ediţiei 

 1 2 3 4 

1. Ediţia I    

2. Ediţia II    

3. Ediţia III    
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4. Scopul procedurii 

Scopul prezentei proceduri constă în stabilirea modalității de organizare și desfășurare a examenelor 

de diferență desfășurate în cadrul Liceului, precum și a persoanelor implicate în desfășurarea activității. 

5. Domeniul de aplicare 

Cadrele didactice, împreună cu conducerea Liceului vor aplica prezenta procedură în activitatea de 

organizare a examenelor de diferență. 

6. Documente de referinţă aplicabile activității procedurale 

 Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5337 din 11 octombrie 2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al 

experţilor în evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice; 

 Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor 

publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018; 

 Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare; 

 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. 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

7.1 Definiţii: 

Nr. 

crt. 

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

1.  

Entitate publică 

Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, 

regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-

teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care 

utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public. 

2.  Controlul calităţii 

educaţiei în unităţile de 

învăţământ 

preuniversitar 

Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic 

de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea 

standardelor prestabilite. 

3.  

Asigurarea calității 

educației 

Este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii 

instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de 

studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia 

furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea 
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calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi 

programe de educaţie ăn conformitate cu standardele anunţate. Aceasta 

este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a 

calităţii educaţiei. 

4.  Departament Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment; 

5.  Conducătorul 

departamentului 

(compartimentului) 

Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef compartiment. 

6.  Procedură Prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuţiilor şi 

sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor. 

7.  Procedură operaţională 

(PO) 

Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică. 

8.  Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică atunci când 

deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când 

modificările din structura procedurii depăşesc 50% din conţinutul 

reviziei anterioare. 

9.  Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări 

ce implică, de regulă, sub 50% din conţinutul procedurii. 

10.  Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, editat pe 

suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi 

proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. 

11.  Beneficiarii direcţi ai 

educaţiei şi formării 

profesionale 

Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele 

adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare profesională. 

12.  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 - VIII) 

și învăţământul secundar superior, care poate fi liceal(clasele de liceu IX 

- XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată de minimum 3 ani și 

învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul 

postliceal. 

13.  Învățarea Reprezintă munca intelectuală și fizică desfășurată în mod sistematic de 

către preșcolari/elevi, în vederea însușirii conținutului ideatic și formării 

abilităților necesare dezvoltării continue a personalității. 

 

7.2 Abrevieri: 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  EP Entitate Publică 

2.  PO Procedură operațională 

3.  CEAC Comisia pentru evaluare și asigurare a calității 
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8. Descrierea procedurii 

Examenele organizate la nivelul Liceului sunt următoarele: 

-  examen de corigenţă; 

-  examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

-  examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene; 

-  examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în clasa a 

V-a. 

 Specificații privind desfășurarea examenului de diferență 

În baza hotărârii consiliului de administraţie (F01-PO-C40), conducătorul Liceului stabileşte, prin 

decizie scrisă (F02-PO-C40), componenţa comisiilor de examen şi datele de desfăşurare a examenelor.  

Comisia de examen are în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru 

fiecare comisie pe disciplină.  

În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi un cadru didactic există un conflict care ar putea 

vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt cadru didactic de aceeaşi specialitate 

sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. 

Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în anul 

şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 

Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în 

curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi care nu 

au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obţinute la 

examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în 

calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat. 

În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul unității de învățământ înscrie în catalogul 

clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le 

studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat.  

Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul 

comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi 

care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la 

disciplinele/modulele respective. 

Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia unității de învățământ. 

Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 

La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta nu 

se acordă reexaminare. 

Media obţinută la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar 

constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.  

La examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media 

obţinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. 

Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen 

(conform modelului prevăzut în Formularul F03-PO-C40), de către cadrele didactice examinatoare, iar în 

registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ. 

În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală 

acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la 

examen, respectiv calificativul final.  
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Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după 

terminarea examenului. 

Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice 

acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. 

Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii 

cursurilor noului an şcolar. 

Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unităţii de învăţământ timp de un an. 

Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două 

planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie 

al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor catedrei. 

Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot 

transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel: 

 elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu 

frecvenţă, după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00 la 

fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor 

prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; transferul se face, de 

regulă în aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, 

pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din 

învăţământul cu frecvenţă; 

 elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă 

redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă; 

 elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu 

frecvenţă la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după 

susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.  

Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în învăţământul care nu are 

caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, în 

limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera 

în învăţământul profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, cu 

respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă. 

Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă 

ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România 

numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după 

susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 

evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a 

echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă 

9. Responsabilităţi  

 Conducătorul unității de învățământ: 

- emite decizia de numire a componenței Comisiei de examinare; 

- avizează graficul de desfășurare a examenelor; 

- avizează variantele de subiecte pentru proba scrisă și proba orală. 
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 Comisia de examen: 

- realizează subiectele pentru examenele de diferență; 

- completează catalogul de examene; 

- predă la compartimentul Secretariat catalogul. 

 Secretarul unității de învățământ: 

- consemnează în catalogul de examen și foaia matricolă, rezultatele examenelor. 

 

10. Formulare  

10.1 Formular evidență modificări 

Nr. 

Crt. 

Ediția Data 

ediției 

Revizia Data 

reviziei 

Nr. 

Pag. 

Descriere modificare Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

 

10.2 Formular analiză procedură 

Nr. 

Crt. 

Compartiment Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil  

Semnătura Data Observații  Semnătura Data 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

 

10.3 Formular distribuire procedură 

Nr. 

Crt. 

Compartiment Nume și 

prenume  

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii  

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

 

 

11. Anexe 

 Formular F01-PO-C40: Hotărâre Consiliului de Administrație privind constituirea 

comisiei de examen; 

 Formular F02-PO-C40: Decizie privind constituirea comisiei de examen; 

 Formular F03-PO-C40: Catalog examen. 
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