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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Irimescu Laura profesor 16.9.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.9.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.9.2015  

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 
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 2 

2.1 Ediţia I X X 21.9.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    

 

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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.9.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.9.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.9.2015  

              
Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

 

Referinţe: 

ROFUIP Cap II,art.126.sectiunea 3,art.144/145 

                      

1.   Scopul procedurii : 

Asigurarea satisfacţiei educabililor capabili de performanţă şi stimularea acestora 

pentru efortul de a obţine performanţă. 

 

2. Aria de cuprindere :  

 

Procedura se aplică tuturor elevilor din unitatea şcolară.      

  

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicată de  toate cadrele didactice. 

3.2. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală  a procedurii. 

 

4.  Conţinutul procedurii : 



 

 
 

 3 

Cadrele didactice vor ţine cont, în evaluarea educabililor capabili de 

performanţă că rezultatele lor şcolare trebuie obţinute pe baza aplicării 

criteriilor de notare conform vârstei lor. 

Pentru stimularea acestor elevi de a face efortul pentru a obţine 

performanţa, cadrele didactice îi vor stimula să realizeze sinteze, referate 

asupra materiei predate la disciplina respectivă, asigurându-se că aceştia au 

permanent fişe de lucru, bibliografii, recomandări care să îi ajute să-şi 

folosească permanent capacitatea de a învăţa la un nivel sporit de 

generalitate. 

Cadrele didactice vor sprijini elevii în alcătuirea propriului portofoliu. 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membri Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 

 

 


