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I. SCOPUL:  

 

Procedura reglementează activităţile din cadrul procesului de completarea corectă şi în termen a 

documentelor şcolare, precum şi modul de arhivare, păstrarea şi responsabilităţile privind 

arhivarea documentelor în cadrul Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău. 

 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate, 

oferă asigurări cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor și asigură 

continuitatea activităţii, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare. 

 

III. RESPONSABILITĂŢI: 

 

Responsabilitatea întocmirii, modificării, eliberării şi anulării documentelor şcolare revine 

directorului şi secretarului şef, dirigintelui sau titularului de disciplină, în condiţiile prevăzute de 

prezenta procedură. 

După încheierea anului şcolar, toate documentele şcolare se păstrează şi se arhivează la unitatea 

de învăţământ, conform termenelor precizate în procedură. 

 

Diriginții: 

1. fiecare diriginte are obligaţia de a citi cu atenţie şi de a respecta cu stricteţe “Normele de 

completare şi folosire a catalogului”, existente în fiecare catalog, semnând la sfârşitul 

instrucţiunilor de pe prima pagina a catalogului. 

2. completează datele personale ale elevilor 

3. verifică corectitudinea datelor înscrise în catalog 
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4. verifică corectitudinea mediilor semestriale şi anuale 

5. calculează mediile generale semestriale şi anuale ale elevilor 

6. completează situaţia şcolară a elevilor în catalog şi carnetul de note 

Directorul: 

1. verifică modul de completare a documentelor şcolare, în conformitate cu regulamentul 

actelor de studii; 

2. verifică modul de completare a registrelor matricole şi foile matricole primite/eliberate în 

timpul anului şcolar, semnează pentru verificare, aplică ştampila unităţii; 

3. numeşte prin decizie componenţa Comisia de verificare a documentelor şcolare; 

4. numeşte prin decizie componenţa Comisiei de selectare a documentelor de arhivare la 

nivelul unităţii şcolare; 

5. alocă spaţiul necesar arhivării; 

6. asigură resursele umane şi materiale pentru crearea condiţiilor de funcţionare normală a 

arhivei; 

7. numeşte prin decizie persoanele care se vor ocupa de arhiva şcoli; 

8. aprobă scoaterea documentelor din evidenţa arhivei, în urma selecţionării sau mutării în alt 

depozit. 

Cadrele didactice: 

1. completează corect şi la timp notele elevilor în catalog şi în carnetul de note; 

2. verifică corectitudinea mediilor încheiate; 

3. semnează în cartuşul de la sfârşitul catalogului la începutul anului şcolar. 

Responsabilul cu completarea şi verificarea documentelor şcolare din cadrul comisiei CEAC: 

1. elaborează procedura; 

2. monitorizează desfăşurarea activităţilor conform planificării; 

3. întocmeşte raportul privind desfăşurarea programului; 

4. verifică modul de completare a situaţiei şcolare în cataloage şi registre matricole. 

Secretariatul: 

1. completează registrele matricole şi foile matricole primite în timpul anului şcolar; 

2. urmăreşte ca situaţia şcolară să fie încheiată corect în catalog; 

3. face menţiunile necesare mişcării populaţiei şcolare sau a situaţiei de repetenţie; 

4. eliberează acte de studii (adeverinţe, diplome, certificate) pe baza înscrisurilor din registrul 

matricol; 

5. răspunde de gestionarea registrelor matricole; 

6. asigură păstrarea la locul de muncă şi depunerea la arhivă a documentelor după expirarea 

perioadei de păstrare operativă; 

7. propune predarea documentelor la arhiva unităţii; 

8. coordonează îndosarierea documentelor pe unităţi arhivistice la nivelul entităţii; 

9. face propuneri pentru întocmirea, modificarea şi completarea Nomenclatorului arhivistic al 

compartimentului, pentru documentele create/păstrate de către secretariat. 

 

 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

Documentele şcolare sunt: 

A. registrul matricol; 

B. catalogul clasei; 
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C. foaia matricolă, care se eliberează numai la cerere; 

D. cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor; 

E. cataloagele pentru examenele de corigenţe şi diferenţe; 

F. portofoliul educaţional al elevului; 

G. suplimentul descriptiv; 

H. adeverinţa de studii/adeverinţa de absolvire; 

I. registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii. 

J. carnetul de elev 

A. Registrul matricol: 

• serveşte ca document obligatoriu pentru evidenta situaţiei şcolare a tuturor elevilor unităţii de 

învăţământ; 

• se gestionează de compartimentul secretariat; 

• se arhivează de către compartimentul secretariat din cadrul instituţiei; 

• conţine minimum obligatoriu: denumirea instituţiei, nivelul de învăţământ (după caz); în interior 

se vor scrie obligatoriu: numărul matricol/nr. volumului matricol, numele iniţiala tatălui, 

prenumele elevului, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, CNP (codul numeric 

personal), menţiuni privind transferurile elevului, data efectuării, unitatea şcolară la/de la care 

se transferă, data, situaţia şcolară pe fiecare an de studiu şi pe fiecare disciplină cu menţiunea 

unităţii şcolare unde a fost înmatriculat elevul, semnătura secretarului, directorului, stampila 

rotundă a unităţii; 

• se completează cu situaţia la învăţătură la sfârşitul fiecărui an şcolar (iunie) şi după examenele 

de corigenţă (septembrie) de către compartimentul secretariat. 

• se arhivează de către compartimentul secretariat, cu termen de păstrare permanent. 

După completare registrul matricol devine document şcolar cu regim special. 

 

B. Cataloagele formaţiunilor de studiu (claselor) 

a) documente de bază şi servesc la înscrierea situaţiei şcolare a elevilor de către personalul didactic al 

unităţii, pe parcursul anului şcolar (toate notele, la toate disciplinele, medii semestriale, menţiuni 

privind mişcarea elevilor (plecat la, venit de la), la elaborarea unei statistici privind situaţia la 

învăţătură a elevilor la sfârşitul semestrelor, anului şcolar; 

b) directorul/directorul adjunct instruieşte, pe bază de proces-verbal, cadrele didactice privind modul 

de completare a cataloagelor, în conformitate cu regulamentul actelor de studii; 

c) se completează de dirigintele clasei; se semnează de acesta şi de directorul unităţii şcolare; 

d) se arhivează de către compartimentul secretariat, pe baza unui proces verbal de predare primire 

tipizat, întocmit la sfârşitul fiecărui catalog de către profesorul diriginte sub semnătura acestuia, a 

directorului şi secretarului, cu termen de păstrare permanent. 

După completare catalogul devine document şcolar cu regim special. 

 

C. Foile matricole: 

a) sunt tipizate care conţin situaţia şcolară a elevilor şi folosite în următoarele situaţii: 

- mişcarea elevilor la/de la unităţile şcolare, pe parcursul anului şcolar; 

- la absolvirea unui nivel de educaţie. 

Cuprind din două părţi distincte: 

- date de identificare a unităţii şcolare, a elevului: numele, iniţiala tatălui, prenumele elevului, 
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CNP, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, domiciliul elevului/părinţilor, 

unitatea şcolară de unde vine/pleacă elevul, anii de studiu/unitate şcolară; 

- situaţia şcolară a elevului (conţine mediile la toate disciplinele pe fiecare an de studiu); când 

transferul are loc în timpul unui semestru în dreptul obiectului respectiv se scriu notele obţinute, 

folosindu-se formula din catalog ex: 10/25X, semnătura directorului şi secretarului. 

b) circulă: între unităţile şcolare; 

c) se eliberează numai la cererea persoanelor în cauză; 

d) se arhivează de către compartimentul secretariat, cu termen de păstrare permanent. 

e) Eliberarea foilor matricole se consemnează în Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de 

studii. 

 

D. Cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor: 

a) sunt tipizate care conţin rezultatele evaluării absolvenţilor. 

b) Completarea acestora se face cu respectarea rubricaturii din formular, conform metodologiei 

specifice fiecărui tip de examen. 

c) Eventualele corecturi se fac cu cerneală roşie, se confirmă prin semnătura preşedintelui şi prin 

aplicarea ştampilei de examen, astfel încât să nu se acopere înscrisul din catalog. 

d) După întocmire, catalogul pentru examenele de finalizare a studiilor este verificat de toţi membrii 

comisiei care, după însuşirea conţinutului, semnează pe coperta formularului şi în locurile prevăzute 

expres în formular. 

e) Catalogul pentru examenele de finalizare a studiilor devine document şcolar cu regim special, după 

completare. 

e) După completare, catalogul se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar 

organizatoare/emitentă, cu termen de păstrare permanent. 

 

E. Cataloagele pentru examenele de corigente si diferenţe: 

a) Sunt tipizate care conţin rezultatele evaluării elevilor la examenele de corigenţe şi diferenţe. 

b) Completarea acestora se face cu respectarea rubricaturii din formular, conform metodologiei 

specifice fiecărui tip de examen. 

c) Catalogul pentru examenele de corigenţe şi diferenţe se completează imediat după desfăşurarea 

examenelor de către profesorii examinatori şi se predă secretariatului cel târziu a doua zi după 

examinare. 

d) Rezultatele obţinute de elevi la examenul de corigenţă se trec în catalogul clasei de către profesorul 

titular de disciplină, înainte de predarea catalogului pentru examenul de corigenţă. 

e) Catalogul pentru examenele de corigenţe şi diferenţe devine document şcolar cu regim special, după 

completare. 

f) După completare, catalogul se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar 

organizatoare/emitentă, de către compartimentul secretariat. Termenul de păstrare în arhiva unităţii de 

învăţământ cuprinde toată durata studiilor elevului. 

 

F. Portofoliul educaţional 

Portofoliul educaţional al elevului reprezintă cartea de identitate educaţională a acestuia. Utilizarea lui 

debutează începând cu clasa pregătitoare şi se eliberează tuturor elevilor care au absolvit anii şcolari 

începând cu clasa a II-a. 
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H. Adeverinţele de studii si adeverinţele de absolvire 

(1) Adeverinţele de studii şi adeverinţele de absolvire sunt documente şcolare care se deosebesc de 

celelalte documente prin faptul că se eliberează solicitanţilor pe bază de cerere, cu specificarea 

destinaţiei şi a termenului de valabilitate, şi nu au caracter de regim special. 

(2) Adeverinţele de studii şi adeverinţele de absolvire se completează pe baza datelor din registru l 

matricol, se semnează de către directorul/directorul-adjunct şi de secretarul-şef/secretarul unităţii de 

învăţământ, se ştampilează, primesc număr şi se înregistrează în registrul de intrare -ieşire al 

corespondenţei din unitatea de învăţământ. În registru trebuie să apară în clar numele şi 

prenumele/denumirea solicitantului, data solicitării, numărul, data şi persoana pe numele căreia se 

eliberează adeverinţa, numele în clar şi semnătura persoanei care a completat şi a eliberat documentul. 

(3) Prin adeverinţa de studii se precizează faptul că titularul a finalizat unul sau mai multe/mulţi 

semestre/ani de studiu, că a parcurs anumite materii şi se indică mediile obţinute. 

(4) Adeverinţa de studii se eliberează elevilor, părinţilor/reprezentanţilor legali, împuterniciţilor 

acestora sau la solicitarea scrisă a unor unităţi de învăţământ ori a altor persoane juridice, aprobată de 

directorul unităţii de învăţământ. 

(5) Pentru orice alte solicitări, conducerea unităţii de învăţământ va elibera o adeverinţă simplă. 

(6) Adeverinţa de absolvire a studiilor se eliberează pentru finalizarea cursurilor, cu sau fără examen 

de absolvire, pe baza unei cereri motivate, aprobate de către directorul unităţii de învăţământ. 

(7) Termenul de valabilitate al adeverinţei de absolvire este de 15 zile de la data eliberării. 

 

I. Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii 

(1) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii devine document şcolar cu regim special, 

după completarea cu datele de identificare ale elevului, atât la nivelul inspectoratelor şcolare, cât şi al 

unităţilor de învăţământ care gestionează acte de studii. 

(2) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii cuprinde toate categoriile de acte de 

studii, dar se completează numai rubricile corespunzătoare actelor de studii care se eliberează 

absolvenţilor nivelului de educaţie corespunzător unităţii de învăţământ. 

(3) Înscrierea datelor se face în ordine cronologică, fără să se lase rânduri libere între o activitate şi 

alta, chiar dacă este vorba de primire, predare sau transfer de acte. 

(4) În prima parte a registrului unic de evidenţă a formularelor actelor de studii sunt înscrise 

formularele actelor de studii primite atât la nivel de inspectorat, cât şi la nivel de unitate de învăţământ. 

(5) Registrul unic de evidenţă a actelor de studii cuprinde şi o a doua parte, care se referă la evidenţa 

eliberării actelor de studii unităţilor de învăţământ sau absolvenţilor. 

(6) Eventualele corecturi se fac numai cu cerneală roşie, în rubrica imediat următoare sau în rubrică 

separată, dacă este posibil, dacă nu, pe acelaşi rând. 

(7) Numerotarea actelor de studii eliberate se face începând cu numărul 1 şi se continuă până la 

epuizarea lotului seriei respective; în procesul-verbal de la sfârşitul registrului unic de evidenţă a 

formularelor actelor de studii se face menţiunea poziţiilor anulate, a stocului existent, certificând în clar 

numele persoanelor care au efectuat operaţiunile de întocmire şi eliberare. Menţiunea se semnează de 

secretarul-şef/secretar şi se avizează de director. 

(8) Numerotarea seriei noi se face începând cu numărul 1 şi nu în continuare. 

(9) Registrul unic de evidenţă a formularelor actelor de studii, după completarea procesului-verbal 

tipărit pe ultima sa pagină, se arhivează la unitatea de învăţământ preuniversitar emitentă, de către 

compartimentul secretariat, cu termen de păstrare permanent. 
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J. Carnetul de elev 

(1) Carnetul de elev reprezintă document de corespondenţă între unitatea de învăţământ şi familia 

elevului. 

(2) Se completează de fiecare cadru didactic în ziua acordării notei. 

(3) Dirigintele completează mediile semestriale şi anuale cu cerneală roşie. 

 

4.2. Arhivarea documentelor şcolare 

4.2.1 Evidenţa documentelor: 

La nivel de unitate şcolară, toate compartimentele sunt obligate să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor 

documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern şi a celor ieşite. 

Documentele/înregistrările se păstrează de către elaboratori şi utilizatori la locul de muncă (arhivă 

activă), pe durata specificată în legislaţia în vigoare. 

La expirarea perioadei de păstrare operativă, şefii de compartimente întocmesc propuneri pentru 

arhivare în arhiva unităţii de învăţământ, care sunt aprobate de directorul unităţii. 

Anual, persoanele responsabile cu îndosarierea documentelor la fiecare compartiment grupează 

documentele în unităţi arhivistice potrivit problematicii şi a termenelor de păstrare stabilite în 

nomenclatorul arhivistic al unităţii. 

Nomenclatorul arhivistic este întocmit de către responsabilul cu patrimoniu din cadrul şcolii, pe baza 

propunerilor transmise de şefii compartimentelor organizatorice din instituţie, şi este aprobat prin 

decizie a directorului. 

Se numerotează fiecare pagină din dosar şi totalul de pagini se înscrie pe ultima pagină printr-un 

proces-verbal. Documentele astfel grupate, se depun de către persoana responsabilă cu îndosarierea 

acestora, în al doilea an de la constituire, la arhiva unităţii, pe bază de inventar de documente. 

Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice în/din depozitul arhivei este consemnată de 

către arhivarul unităţii într-un registru de evidenţă. 

Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea directorului unităţii şcolare, în 

urma selecţionării sau transferului în alt depozit de arhivă. 

 

4.2.2 Selectarea documentelor 

În cadrul unităţii şcolare trebuie să funcţioneze o Comisie de selectare a documentelor, numită prin 

decizie a directorului, compusă din 3 persoane: 

• preşedinte, numit din cadrul unităţii şcolare; 

• secretar, numit din cadrul unităţii şcolare; 

• un membru, numit din cadrul unităţii şcolare. 

Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, la propunerea arhivarului unităţii, 

pentru a aproba lista cu documentele care urmează a fi înlăturate ca fiind nefolositoare, expirându-le 

termenul de păstrare; hotărârea luată se consemnează într-un proces verbal al Comisiei de selectare. 

Documentele se scot din evidenţele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor verbale ale 

comisiei menţionate anterior. 

 

4.2.3 Păstrarea documentelor 

Directorul unităţii de învăţământ numeşte prin decizie o persoană în funcţia de arhivar al unităţii, care 

este obligată să păstreze documentele deţinute în arhivă în condiţii corespunzătoare. Conducerea 

unităţii, la propunerea arhivarului unităţii, alocă spaţiul necesar pentru arhivă. 
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Arhivarul unităţii asigură îndeplinirea condiţiilor (temperatură, umiditate, luminozitate, condiţii de 

siguranţă) în incinta spaţiului destinat arhivării. 

Arhivarul unităţii urmăreşte întoarcerea documentelor ieşite la solicitarea şefilor de compartimente spre 

consultare şi sesizează directorul unităţii şcolare în cazul întârzierii acestora sau a altor probleme 

apărute în arhivă. 

Păstrarea documentelor în arhivă se face pe durata prevăzută în nomenclatorul arhivistic. 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.A. şi C.E.A.C. Toate persoanele care fac obiectul 

acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

 


