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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 Juravle Gabriela 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 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 
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ediţiei ediţiei 

 1 2 3 4 

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; 

 

Lista de difuzare: 

 

Comisiile învăţătorilor, comisiile pentru arii curriculare teorie/educatie plastica. 

 

Referinţe: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
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1. Scopul procedurii : 

 Formarea unor clase omogene; 

 Admiterea  elevilor în funcţie de aptitudini. 

  

 

2. Aria de cuprindere : 

Procedura se adreseaza elevilor clasei a IV a care doresc continuarea 

studiilor in cadrul Colegiului  de Arta „Carmen Sylva”, Ploiesti-sectia 

muzica 

Procedura se adresează tuturor elevilor  clasei a patra care doresc inscrierea 

in cadrul sectiei educatie plastica –clasa V 

 

  

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicată de director, director adjunct, responsabilii comisiilor 

metodice învăţători, profesorii de limba română, profesorii de 

teorie/solfegiu/dicteu,precum si profesorii de educatie plastica responsabili cu 

pregatirea elevilor in vederea admiterii in cadrul sectiei de educatie plastica. 

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

 

4.  Conţinutul procedurii : 

  

 Sunt informaţi părinţii în legătură cu procedura de selecţie în vederea formării 

claselor a V-a. 

 Sunt informaţi elevii în legătură cu această procedură. 

 Se stabilesc orele de pregătire suplimentară în vederea aplicării acestei 

proceduri cu învăţătorii şi cu viitorii profesori ai claselor a V-a. 

 Se realizează o pregatire suplimentara a elevilor în cursul lunilor mai si iunie. 

 Se stabileşte comisia de redactare a subiectelor. 

 Se stabileşte comisia de corectare şi evaluare a elevilor. 

 Elevii care raman in cadrul sectiei muzica sustin in luna mai examenul 

corespunzator de admitere in clasa a V a. 

 Se aplică testeaza elevii pentru sectia de educatie plastica ,precum si elevii care 

schimba instrumentul incepand cu clasa a V a. 

 Se afişează rezultatele elevilor la avizierul şcolii. 

 Are loc formarea  claselor a V-a in funcţie de rezultatele obţinute . 

 

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. 


