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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, Componenta Modalitatea Data de la care se aplică 

mailto:licartph@yahoo.com
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revizia în cadrul 

ediţiei 

revizuită reviziei prevederile ediţiei sau reviziei 

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: 

Responsabilii comisiilor metodice şi ai comisiilor pe probleme 

 

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 : 

Se urmăreşte observarea activităţii comisiilor metodice. Este importantă o relaţie 

strânsă între acestea şi informarea tuturor membrilor catedrelor în legătură cu 

obiectivele propuse. 

  

 

2. Aria de cuprindere : 

Procedura se aplică tuturor responsabililor de comisii metodice. 

           

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicată de directorul instituţiei. 

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

 

4.  Conţinutul procedurii : 

a. realizarea unei şedinţe la nivelul fiecărei catedre pentru stabilirea unei 

tematici  

b. stabilirea unui program de activitate 

c. întocmirea unui proces verbal cu semnătura membrilor comisiei după 

fiecare şedinţă 

d. directorul instituţiei verifică periodic rapoartele comisiilor 

e. rapoartele periodice ale comisiilor metodice şi ale comisiilor pe 

probleme stau la baza întocmirii analizei activităţii pe o perioadă dată 

 

5.    Monitorizarea procedurii. 

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

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar. 

 

 

 


