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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 Marin Elena  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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2.1 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-Art.132,  Titlul VII cap.I 

Documente  privind metodele alternative de evaluare. 

 

1.   Scopul procedurii : 

Asigurarea asimilării cunoştinţelor şi a formării competenţelor cel puţin la nivelul 

minim al Curriculum-ului pentru toţi educabilii.. 

 

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. 
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4.  Conţinutul procedurii : 

Pentru elevii cu ritm lent de învăţare sau elevii cu CES evaluarea va fi 

realizată utilizând una din secvenţele: 

- Evaluarea în paşi mici – pe secvenţe scurte de învăţare, astfel încât să fie 

utilizat optim rolul remedial al evaluării; 

- Evaluarea cu „a doua şansă”, care constă în discutarea rezultatelor 

obţinute de elevul respectiv la o evaluare scrisă, punerea la dispoziţia 

elevului o fişă de lucru cu aceleaşi obiective şi re – aplicarea testului de 

evaluare; 

- În situaţii speciale (CES) cadrul didactic va adapta conţinutul 

curriculum-ului la posibilităţile elevului. 

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.  

 

 

 

 


