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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 Maxim 

Florentina 

profesor 16.9.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.9.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica  

Director  21.9.2015  
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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 

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: 

Toate cadrele didactice. 

 

Referinţe: 

 

 Propunere CEAC Colegiul de Arta Carmen Sylva,Ploiesti 
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1.   Scopul procedurii : 

Asigurarea comunicării impresiilor, propunerilor din partea beneficiarilor 

educatiei în vederea îmbunătătirii activitătii scolii. 

 

2. Aria de cuprindere : pentru învăţători şi diriginţi, conducerea scolii. 

           

3. Responsabilităţi : 

3.1. Procedura este aplicata de învăţătorii şi diriginţii, directorul adjunct. 

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

 

4.  Conţinutul procedurii : 

 Directorul scolii amenajează într-un loc vizibil o urnă pentru propuneri din 

partea elevilor/părintilor/altor persoane în care să poată fi lăsate propuneri 

din partea acestora; 

 Directorul scolii aduce la cunostintă cadrelor didactice, care la rândul lor 

comunică părintilor (în cadrul sedintei cu părintii) si elevilor (la clase), care 

este rolul acestor urne si că propunerile trebuie să se refere la îmbunătătirea 

activitătii scolii; 

  Propunerile sunt adunate la două săptămâni, analizate la nivelul comisiilor 

metodice/consiliului de administratie (dacă este cazul),  si repartizate pentru 

aplicare nivelului clasei/ cadrului didactic/ administratiei/ conducerii scolii; 

 Cadrele didactice care preiau propunerile si le valorifică informează după 

aplicarea lor conducerea scolii cu privire la utilitatea / neutilitatea acestora; 

 Se aduce la cunostintă (verbal) părintelui/elevului/persoanei care a făcut 

propunerea (dacă este posibil)  despre aplicarea/neaplicarea propunerii cu 

argumentare; 

 

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.  

 

 

 


