
MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI”
RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod:725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com
Nr.____________/_____________________

AVIZAT,

Conducerea școlii

Director/Director adjunct,

CERERE DE MOTIVARE A ABSENȚELOR

Subsemnatul ………………………………………………………… părinte / tutore / 

susţinător legal al elevului (elevei) ……………………………………………………………. din 

clasa ………... vă rog să aprobaţi motivarea absenţelor pentru fiul (fiica) meu/mea după cum 

urmează: 

1.Data  …………………….. în intervalul orar ………………… .

2. Data  …………………….. în intervalul orar ………………… .

3. Data  …………………….. în intervalul orar ………………… .

4. Data  …………………….. în intervalul orar ………………… .

Motivul acestei solicitări este următorul:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______

     Menționez faptul că, până la data prezentei solicitări, am mai beneficiat de motivarea unui 
număr de .............ore din numărul total de 40 de ore/an școlar a căror motivare poate fi solicitată 
de către părinte, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Unităților de Învățământ Preuniversitar, art. 94, alin. (5).

 DATA                                                                                                 SEMNĂTURA  PĂRINTELUI

………………….                                                                          .....................................................   

În atenția d-nei/d-lui profesor.......................................................diriginte al clasei..............din 
cadrul C.N. “ Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți.

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA



COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI”
RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod:725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com
Nr.____________/_____________________

F-CEAC-PO-10-2     

AVIZAT,

DIRECTOR,

Prof. Puiu Adrian Nicolae

CERERE DE MOTIVARE A ABSENȚELOR

Subsemnatul/a …………………………………………………………profesor la 

Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, specialitatea.................................................. 

în calitate de profesor îndrumător/ însoțitor,    vă rog să aprobaţi motivarea absenţelor 

elevului/elevei..............................................................................................................................din 

clasa a .................în perioada.............................................................................................................

Motivul acestei solicitări este pregătirea/ participarea elevului/elevei la 

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

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

...........

faza locală/județeană/interjudețeană/regională/națională/internațională.

 DATA                                                                                                 SEMNĂTURA  PROFESOR

………………….                                                                          .....................................................   

Domunlui Director al Colegiului Național  “ Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți



MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI”
RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod:725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com
Nr…………………../………………………………

      
ANEXA 3
F-CEAC-PO-10-3

   NOTĂ INFORMATIVĂ
În atenția D-nei/D-lui....................................................

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință situația frecventării cursurilor școlare 
de către fiica/fiul dvs....................................., din clasa ......................... .

Vă informăm că elevul a acumulat până pe data de...........................un număr 
de............. absențe nemotivate.

Având în vedere reglementările legale privind aplicarea sancțiunilor pentru 
nefrecventarea cursurilor școlare prevăzute în Statutul elevilor la art. 27 – pentru 
toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nemotivate din 
totalul orelor de curs pentru un an școlar sau 10% absențe nejustificate din 
numărul de ore  la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu câte câte 1 punct - 
precum și prevederile art. 162, al. (1) din ROFUIP aprobat prin OM 
4183/04.07.2022 conform căruia părintele sau susținătorul legal are obligația de a 
asigura frecvența școlară a elevului, sunteți invitat să vă prezentați la școală pentru 
discuții cu profesorul diriginte al clasei în vederea clarificării situației existente și 
stabilirii unor măsuri care să conducă la îmbunătățirea frecventării cursurilor 
școlare de către copilului dumneavoastră.

Director, Prof. diriginte,

Am luat la cunoștință,
Părinte/tutore legal
...................................



MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI”
RĂDĂUŢI, Calea Bucovinei 5, Cod:725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048

E-mail: churmuzachi @ yahoo.com
Nr.____________/_____________________

Anexa 4
F-CEAC-PO-10-4     

 
           Notă de informare a familiei

asupra situației școlare la încheierea anului școlar.............. 

În calitate de profesor diriginte al clasei..................vă aduc la cunoștință situația 
școlară a 
elevei/elevului........................................................................................................................... .

Situația la învățătură și purtare la sfârșitul anului școlar se prezintă astfel:
 situația de corigență la disciplinele:
 .........................................................................................................................................;
 elevul este declarat amânat deoarece este neîncheiat la disciplinele:
 .........................................................................................................................................;
 Nota la purtare................... .
 Motivul scăderii notei la purtare:
 pentru absențe*: număr de absențe: total…………., din care 

nemotivate……………….; 
 pentru alte abateri disciplinare ( se menționează)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Director, Prof. diriginte,
Prof. Puiu Adrian Nicolae
…………………………….

* În cf. cu prevederile Statutului elevului, art. 27, pentru 10 absențe nejustificate pe an școlar din 
totalul orelor de studiu sau 10% absențe nejustificate din numărul de ore la o disciplină va fi scăzută 
nota la purtare cu câte un punct.


