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INTRODUCERE 

DATE  GENERALE  DESPRE  MANUALUL CALITĂŢII  

Manualul calităţii este documentul cadru care descrie politica în domeniul calităţii şi 

elementele sistemului care îndeplinesc cerinţele stabilite prin obietivele  Școlii Gimnaziale 

„Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni. Cerinţele exprimate în Manualul Calităţii şi în 

procedurile elementelor Sistemului Calităţii sunt aplicabile pentru toate activităţile desfăşurate 

în  Școala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni.  Manualul calităţii este utilizat 

de conducerea şi personalul şcolii în desfăşurarea activităţilor curente, pentru auditurile interne şi 

pentru analizele de management ale sistemului de management al calităţii. 

Domeniul de utilizare: 

Prezentul manual este de uz intern. 

Prezentul manual se aplică tuturor activităţilor aferente îndeplinirii misiunii Școlii 

Gimnaziale „Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni. 

Manualul calităţii este utilizat pentru demonstrarea conformităţii sistemului de 

management al calităţii cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, la cererea autorităţilor, 

a partenerilor socio-economici sau de către organismul de certificare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar pentru evaluarea Sistemului de Management al Calităţii, acordarea şi menţinerea 

certificării. 
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LEGISLATIE  

o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu 

modificările ulterioare; 

o H.G. nr.1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar; 

o H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de 

funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum si a 

Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

o H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională 

în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare 

de educaţie; 

o H.G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare si 

evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

o O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al 

experţilor în evaluare si acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar; 

o O.M. 5338/11.10.2007pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie 

si de formare a experţilor înscrisi în Registrul Agenţiei Române de Asigurare a 

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar al experţilor în evaluare si acreditare si a 

Programului de formare pentru experţii în evaluare si acreditare ai Agenţiei 

Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar; 
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CAPITOLUL I 

Repere conceptuale si metodologice privind managementul calitatii 

I.1. DEFINIŢII  

Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale 

furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele 

de calitate. Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o 

organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele 

de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de 

educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o 

agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.  

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin 

care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte 

standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a 

oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel 

promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.  

Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, 

profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate 

sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor 

prestabilite.  

 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă 

continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor 

mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă. 

I.2. METODOLOGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE  

Metodologia asigurării calităţii în educaţie cuprinde următoarele componente: a) criterii; b) 

standarde şi standarde de referinţă; c) indicatori de performanţă; d) calificări. 
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 Calitatea în educaţie este asigurată prin următoarele procese: a) planificarea şi realizarea 

efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea internă a 

rezultatelor; d) evaluarea externă a rezultatelor.  

Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relaţiile dintre ele se diferenţiază în funcţie 

de: a) nivelul de învăţământ şi, după caz, al calităţii; b) tipul organizaţiei furnizoare de educaţie; 

c) tipul programului de studii.  

I.3. EXPLICAREA TERMENILOR SPECIFICI  

Criteriul se referă la un aspect fundamental de repartizare şi funcţionare a unei organizaţii 

furnizoare de educaţie 

Standardul reprezintă descrierea cerinţelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care 

definesc nivelul numim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educaţie.  

Standardul de referinţă reprezintă descrierea cerinţelor care definesc un nivel optimal de 

realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educaţie, pe baza bunelor practici 

existente la nivel naţional, european sau mondial.  

Indicatorul de performanţă reprezintă un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei 

activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educaţie prin raportare la standarde, respectiv 

la standardele de referinţă. 

 Calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de 

studii profesionale sau universitare.  

I.4. DOMENII ŞI CRITERII  

Asigurarea calităţii educaţiei se referă la următoarele domenii şi criterii:  

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă din infrastructura disponibilă, 

definită prin următoarele criterii: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; 

 b) baza materială;  

c) resursele umane;  
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B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine 

rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizată prin următoarele criterii: 

 a) conţinutul programelor de studiu;  

b) rezultatele învăţării;  

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz; 

 d) activitatea financiară a organizaţiei;  

C. Managementul calităţii, care se concretizează prin următoarele criterii:  

 a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;  

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor 

desfăşurate;  

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;  

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;  

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;  

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

 g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, 

certificatele, diplomele şi calificările oferite; 

 h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.   
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CAPITOLUL II 

Prezentarea scolii 

 

Viziunea  

 Şcoala gimnazială”Mihai Viteazul” Boldeşti-Scǎeni, va deveni un centru de cultură şi de  

interes pentru elevii din comunitatea locală atât prin oferta curriculară cât şi prin diversificarea 

ofertei parteneriatelor şi proiectelor  pe care le va iniţia. Va fi întotdeauna locul unde toţi copiii 

îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, pǎrinţii vor gǎsi un partener de calitate în  educaţie, iar 

educatorii vor oferi tuturor « ştiinţa de a reuşi ». 

 Misiunea 

Scoala noastra işi propune să realizeze o educaţie de calitate care să se bazeze pe 

asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie al tuturor copiilor printr-un parteneriat autentic 

cu familia ; Să asigure tuturor elevilor premisele integrării active în societate şi a adaptării 

flexibile la schimbare, formând competenţele « bunului cetǎţean european » - informat, 

responsabil şi implicat ;Să respecte şi sǎ valorifice pozitiv diferenţele, sǎ promoveze toleranţa şi 

echitatea în toate demersurile educative formale, informale şi non-formale; Să ducă mai departe 

tradiţia, prestigiul şi performanţa şcolii, îmbogǎţind şi perfecţionând an de an imaginea 

acesteia.  

Scurt istoric 

Există o monografie a orasului în care este consemnata şi originea si evolutia 

învatamântului din Boldesti – Scaeni din care am aflat: 

Şcoala gimnazială”Mihai Viteazul” Boldeşti-Scǎeni se ocupa de educarea copiilor 

localitǎţii de mai bine de 150 de ani. 

 În 1812 Boierul Gheorghe Boldescu, cu ajutorul sǎtenilor construieşte o bisericǎ, pe locul 

cǎreia se aflǎ şi acum localul şcolii. Preotul de atunci s-a ocupat de educarea copiilor şi 

predarea unor cunoştiinţe elementare de scris şi citit. 
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 În 1906 Ministerul Invătământului  construieşte un mic local de şcoala cu o singură sală 

de clasă în care preda un învăţător. 

 La cererea locuitorilor între anii 1933-1934 se construiesc 2 clǎdiri : una în Boldeşti-nord, 

iar cealaltǎ în Boldeşti-sud, pe actualul teren al Şcolii nr.1 

 In 1943 s-au construit primele 2 săli de clasă dintr-o şcoala nouă 

 În anul 1968 comuna Boldeşti a devenit oraş şi o datǎ cu aceasta au apǎrut 2 unitǎţi 

distincte de învǎţǎmânt : Grupul şcolar industrial şi Liceul teoretic Boldeşti-Scǎeni în 

localul Şcolii nr.1 

 Pe 5 mai 2000 s-a inaugurat localul nou al Şcolii cu cls.I-VIII Nr.1 a cǎrei construcţie 

începutǎ în 1996 s-a finalizat în 2010. 

 Din septembrie 2012 şcoala si-a lut denumirea Şcoala Gimnazială « Mihai Viteazul », 

oraşul Boldeşti- Scăeni 

 

Norme, valori, principii 

Există  o serie de norme nescrise pe care se pune accent în şcoală cum sunt:punctualitatea 

la ore, calm şi răbdare în relaţia cu copiii, decenţa, atitudinea de toleranţă şi valorizare pozitivă a 

diferenţelor, promovarea diversităţii culturale fără prejudecăţi şi etichetări ( dat fiind faptul că în 

şcoală avem şi elevi de etnie rromă). 

Valoarea şcolii este judecată după calităţile profesorilor care predau în şcoală şi  după alţi 

indicatori precum dotarea, rezultatele elevilor sau calitatea conducerii.  

Profesorii şi învăţătorii din şcoală consideră că Scoala gimnazială „Mihai Viteazul” este 

cea mai bună din oraş din punct de vedere al performanţelor, dotării, încadrarii cu profesori, 

rezultatelor la examene.( stau dovadǎ premiile obţinute de elevii şcolii la fazele judeţene şi 

naţionale ale olimpiadelor şcolare aproximativ 20 premii şi menţiuni în fiecare an la olimpiade 

şcolare şi aproximativ100 de premii la concursuri şcolare cât şi rezultatele la  evaluările naţionale 

peste media judeţului). 

Alte atuuri ale scolii: 

 studierea limbilor straine (engleză si franceza) şi a informaticii,  
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 derularea unor programe educaţionale ”Scoala după scoala”cu masă gratuită, pentru 

elevii cu cerinţe educative speciale şi cu risc de abandon şcolar aceştia primind sprijin şi 

din partea specialiştilor de psihopedagogie speciala ( logoped, psihodiagnostician, 

profesor itinerant) care  desfăşoară activităţi specializate de intervenţie 

 programe de pregatire pentru performanţă în dans sportiv, baschet, tenis 

 existenţa unui Cabinet Scolar de Asistenţa Psihopedagogica unde copiii, pǎrinţii şi 

profesorii  primesc consiliere.    

  existenţa a 2 microbuze şcolare care transportă copiii de la domiciliu la şcoală şi invers. 

 

Valorile promovate în şcoala sunt specifice unei culturi inclusive:   

- fiecare elev este încurajat să se simtă binevenit în şcoală, 

- cadrele didactice care au copii cu nevoi educative speciale colaboreaza cu consilierul 

şcolar şi profesorul itinerant, 

- personalul didactic şi comitetul de părinţi au bune relaţii de lucru, 

- şcoala depune eforturi pentru a reduce practicile discriminatorii şi pentru ca elevii să fie 

valorizaţi în mod egal,  

- monitorizarea copiilor rromi de către mediatorul şcolar - consilierul pe probleme de 

rromi, consilierul şcolar  

- practica educaţională se axează pe potenţialul aptitudinal de care dispune fiecare copil în 

virtutea căruia poate achiziţiona un minim de cunoştinţe şi capacităţi, şcoala  valorificând 

cât mai bine potenţialul respectiv. 
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Date despre scoala ( sursa RAEI 2015-2016) 

Resurse umane 
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Resurse materiale 
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Rezultate 

 

 

 

  



16 
 

CAPITOLUL III 

Sistemul de management al calitatii 

 

Prin politica in domeniul calităţii urmărim satisfacerea cu responsabilitate a dorinţelor si 

aşteptărilor clienţilor noştri: elevi, agenţi economici, comunitatea locală, prin concentrarea 

eforturilor în direcţia creşterii calităţii procesului didactic, dezvoltării culturii instituţionale si 

manageriale responsabile si pregătirii absolvenţilor la nivelul standardelor de pregătire 

profesionala si a necesitaţilor mediului economico-social, în condiţiile respectării reglementarilor 

în vigoare, a folosirii optime a resurselor si a motivării corpului profesoral.  

Telul nostru il reprezinta performantele pe care le obtin elevii si absolventii nostri, cat si 

renumele nostru in invatamantul prahovean . De aceea întreaga activitate a organizaţiei noastre 

este bazată pe următoarele principii:  

1. Managementul calităţii –sistemul de management al calităţii asigură calitatea 

programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă a acestora;  

2. Responsabilităţile managementului-scoală asigură un management eficace în 

ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului / învăţării ;  

3. Managementul resurselor -scoala oferă elevilor un mediu sigur, sănătos, 

oferindu-le sprijin; se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de 

personal competent şi calificat ;  

4. Proiectare si dezvoltare -scoala este receptivă faţă de nevoile elevilor, 

agenţilor economici,comunităţii ;  

5. Predare si invatare -scoala oferă condiţii egale de acces la programele de 

învăţare şi sprijină toţi elevii ;  

6. Evaluarea si certificarea invatarii -in cadrul şcolii se utilizează procese eficace 

de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor ;  

7. Masurare si analiza -.performanţele scolii sunt monitorizate ,evaluate şi 

îmbunătăţite prin asigurarea calităţii şi autoevaluare ;  
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8. Feedback si schimbare -procesul de autoevaluare a organizaţiei are drept scop 

planificarea îmbunătăţirilor ce urmează a fi implementate şi monitorizate . 

Prin politica adoptată în domeniul calităţii urmărim:   

 îmbunatatirea calităţii procesului de învatamânt; 

 dezvoltarea strategiilor de atragere a resurselor financiare extrabugetare; 

 îmbunatatirea si diversificarea bazei materiale, astfel încât sa se creeze condiţii cât 

mai 

 bune de studiu pentru profesori si pentru elevi;  creşterea motivaţiei cadrelor didactice 

prin îmbunatatirea organizării muncii, asigurarea 

 surselor de informare actuale, stimularea materiala si perfecţionare continua;  

îmbunatatirea relaţiilor cu reprezentanţii comunitatii locale din diferite domenii: 

 economic, cultural, social, administrativ; 
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Regulamentul CEAC  

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 06.10.20115 

Director,  

Prof. Ioana Petcu  

 

 

REGULAMENTUL PROPRIU DE FUNCŢIONARE AL 

COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

ART. 1:  

(1) constituirea/înfiinţarea prezentei comisii (numită în continuare CEAC) în cadru legal: Legea 

nr. 87 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii;  

ART. 2:  

(1) OBIECTIVELE CEAC:  

 -coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) 

instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de 

educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;  

-elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Scoala Gimnaziala 

“Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni; raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor 

prin afişare sau publicare;  

 - formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  
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(2) CEAC se află în relaţie de coordonare faţă de conducerea şcolii;  

ART. 3:  

(1) CEAC va fi alcătuită din 6 membri astfel:  

a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor şi a autopropunerilor, prin 

vot secret de consiliul profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii;  

b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;  

c) 1 reprezentant al părinţilor desemnat în cadrul şedinţei cu părinţii pe şcoală;  

d) 1 reprezentant al Consiliului Local desemnat de acesta;  

(2) reprezentanţii corpului profesoral propuşi sau autopropuşi vor înainta Consiliului de 

Administraţie CV-ul, raportul de activitate, precum şi o scrisoare de intenţie, în vederea 

evaluării;  

(3) din CEAC nu pot face parte persoane din conducerea şcolii sau din Consiliul de 

Administraţie;  

(4) membrul CEAC, reprezentant al corpului profesoral trebuie să fie:  

a) bine pregătit profesional, cu gradul didactic I, studii superioare, titular al Scoala Gimnaziala 

“Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni;  

 -cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;  

 -cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;  

 -deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou;  

 -adept al principiilor calităţii, al muncii de calitate;  

 -preocupat pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale;  

 -bun organizator;  

 -fire neconflictuală;  

 -ţinută morală impecabilă;  



20 
 

 -ataşat de copii, comunicativ, empatic.  

 

ART. 4:  

(1) durata mandatului comisiei în componenţa aprobată, este de 1 (un) an, aceasta fiind validată 

de Consiliul de Administraţie în fiecare an şcolar;  

(2) în cazul schimbării prevederilor legislaţiei în vigoare, prezenta comisie este obligată să se 

dizolve sau să-şi modifice componenţa sau să se adapteze noilor cerinţe;  

(3) calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre 

următoarele condiţii:  

- pensionare / transferare / restrângere a activităţii din Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” 

Orasul Boldesti-Scaeni;  

- dobândirea unei funcţii de conducere în Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-

Scaeni;  

- cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie;  

- încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului comportamental, 

codului civil sau penal;  

- sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor;  

- cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea persoanei pe 

baza unei hotărâri judecătoreşti;  

- neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.  
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ART. 5:  

(1) fiecare membru al comisiei trebuie să contribuie la respectarea / îndeplinirea atribuţiilor 

generale şi specifice ale comisiei şi atribuţiile personale ale fiecărui membru hotărâte în prima 

şedinţă a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii;  

(2) CEAC va fi condusă de un coordonator;  

(3) membrii CEAC nu pot efectua asistenţe la ore, această activitate fiind sarcina directorilor şi a 

responsabililor de comisii metodice;  

(4) procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face 

prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin 

observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, 

prin chestionarea cadrelor didactice;  

ART. 6:  

(1) CEAC trebuie să definească, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii, 

tuturor celor interesaţi de asigurarea calităţii în educaţie;  

(2) să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor ,,purtătorilor de  

interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai 

comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;  

(3) să urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a 

valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;  

(4) să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi 

al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa 

autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;  

(5) să propună măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de Scoala 

Gimnaziala “Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni– la nivelul standardelor privind calitatea, 

dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii.  
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ART. 7:  

(1) CEAC trebuie să preia, spre operaţionalizare şi aplicare, Regulamentul de funcţionare a 

CEAC şi Strategia de evaluare internă a calităţii (ambele documente elaborate de Consiliul de 

Administraţie al şcolii);  

(2) să verifice preliminar documentele şcolii la începutul anului şcolar şi să formuleze un plan de 

îmbunătăţire pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie;  

(3) CEAC elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând 

proceduri şi activităşi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care îl înaintează 

Consiliului de Administraţie spre aprobare;  

(4) membrii CEAC realizează activităţile stabilite pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii 

conform planificării, monitorizează şi evaluează modul de realizare a acestor activităţi;  

(5) CEAC realizează raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar şi îl 

înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie, care revizuieşte, dacă este cazul, 

documentele programatice şi strategiile de dezvoltare (inclusiv strategia de evaluare internă a 

calităţii;  

(6) CEAC face publică partea a III-a din raportul anual de evaluare internă a calităţii astfel: este 

adus la cunoştinţa părinţilor, cadrelor didactice, prin publicarea pe site-ul propriu, prin discutarea 

lui în Consiliul profesoral, în cadrul şedinţelor cu părinţii pe şcoală, prin afişare etc.  

ART. 8:  

(1) activitatea membrilor CEAC poate fi evaluată de către Consiliul de Administraţie al şcolii, 

reprezentanţii ISJ Prahova sau ARACIP, prin analiza planului operaţional propus, prin analiza 

documentelor conţinute de dosarul comisiei, prin analiza raportului de evaluare internă a calităţii, 

prin discuţii directe cu membrii comisiei etc.;  

(2) în cazul unei slabe implicări sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi responsabilităţilor unui 

membru CEAC, Consiliul de Administraţie poate dispune eliminarea acestuia din CEAC şi 

derularea procedurii de alegere a unui nou membru, conform regulamentului de funcţionare al 

comisiei;  
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(3) în funcţie de activitatea prestată, membrii CEAC – cadre didactice au prioritate la fondul de 

premiere de 2 %, la alte premii şi distincţii la nivel de şcoală;  

ART. 10:  

(1) în cadrul şcolii, CEAC are obligaţia de a informa, lunar sau ori de câte ori este nevoie, 

Consiliul de Administraţie şi direcţiunea şcolii asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de 

evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora;  

(2) CEAC trebuie să informeze periodic personalul şcolii şi celelalte părţi interesate asupra 

procedurilor urmărite si a activităţilor de evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora;  

 

ART 11:  

(1) Coordonatorul CEAC asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind 

realizată de directorul Scolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni;  

(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează 

documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii.  

(3) Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:  

a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Prahova, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al 

comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;  

b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;  

c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei;  

d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării ;  

e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului 

respectiv;  
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f) informează conducerea unităţii, I.S.J.Prahova, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza 

standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de 

învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare;  

g) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ 

preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de 

către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliului 

profesoral, I.S.J.Prahova, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării, cât şi ARACIP;  

h) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul 

comisiei, propunând modificările legale;  

i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J.Prahova, ARACIP, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  

(4) Atribuţiile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. Membrii 

Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din 

fişa postului, având următoarele responsabilităţi:  

-elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Scoala Gimnaziala 

“Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni;  

 -revizueşte şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;  

 -elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;  

 -reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;  

 -întocmeşte rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;  

 -participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;  

 -colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;  

ART. 12:  

(1) spaţiul de lucru alocat CEAC este stabilit in fiecare an scolar de conducerea scolii 
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(2) CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din sala (imprimantă, laptop/calculator , 

copiator), precum şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (calculator, acces la internet, 

hârtie, CD-uri etc.);  

(3) întâlnirile / şedinţele comisiei se vor ţine lunar sau ori de câte ori este nevoie.  

ART. 13:  

DISPOZIŢII FINALE:  

(1) Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării 

acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie;  

Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, 

aplicarea prezentului devenind obligatorie;  

(2) coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate 

prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia. 

 

 

Coordonator CEAC, 

Profesor consilier scolar, 

Raluca Nica
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Lista de sarcini  a membrilor CEAC                     

Lista de sarcini  a  membrilor  CEAC 

An scolar 2015-2016 

CEAC s-a constituit prin Decizia 101/30.09.2015 

  

Nr.crt 

  

Numele si prenumele 

membrului din comisie 

  

Sarcini specifice si activitati corelate 

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

 Nica Raluca Aurelia 

 Responsabil CEAC 

 realizeaza raportul de autoevaluare; 

 Elaboreaza planul operationalsi de 

actiune al comisiei 

 realizeaza planul de imbunatatire; 

 elaboreaza documentele de lucru 

ale comisiei; 

 elaboreaza şi interpreteaza 

chestionare; 

  monitorizeaza si supervizeaza 

activitatea comisiei; 

 contribuie la selectarea ,pastrare si 

verificarea materialelor; 

 monitorizeaza completarea 

cataloagelor scolare; 

 monitorizeaza procedurile 

specifice; 

 2. 

  

  

2. 

  

 Toma Ana Petruta  

       Secretar 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 verifica portofoliile cadrelor 

didactice; 

 monitorizeaza frecventa participarii 

la programele de invatare; 

 monitorizeaza completarea 

cataloagelor scolare; 

 contribuie la elaborarea 
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procedurilor interne; 

 intocmeste procese verbale ale 

comisiei ; 

 monitorizeaza frecventa elevilor; 

  

  

3 

  

  

Necula Ofelia 

membru  

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 verifica portofoliile elevilor; 

monitorizeaza frecventa participarii 

la programele de invatare; 

 contribuie la elaborarea 

procedurilor interne; 

 contribuie la centralizarea 

rapoartelor de autoevaluare si a 

planurilor de imbunatatire; 

 monitorizeaza trecerea ritmica a 

notelor in catalog; 

 

  

  

4. 

  

  

Albu Elena 

membru  

 elaboreaza chestionare si fise de 

evaluare; 

 realizeaza observarea lectiilor; 

 verifica portofoliile cadrelor 

didactice 

 monitorizeaza activitatea de 

formare continua; 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 monitorizeaza modul de 

completare a documentelor 

oficiale(cataloage, documente 

financiare,etc.); 

 contribuie la elaborarea 

procedurilor interne; 

  

 

  

 

  contribuie la gestionarea 

dovezilor;  
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5. 

  

Cristea /Mitrea Alexandra 

membru 

 verifica elaborarea, aplicarea 

orarului scolii; 

 contribuie la elaborarea 

procedurilor interne; 

 Verifica Programele si documentele 

activitatii extrascolare  

 Monitorizeaza documentele de 

lucru ale profesorilor diriginti, 

comisiilor metodice 

  

  

6. 

  

Dimian Nicolae 

reprezentant al parintilor 

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 asigura colaborarea scolii cu 

comunitatea locala; 

 contribuie la selectarea, pastrare si 

verificarea materialelor; 

 asigura relatia dintre scoala si 

Consiliul Reprezentativ al Parintilor; 

 

   

7.  Cardosi Nicolae 

reprezentant al Consiliului 

Local  

 contribuie la gestionarea dovezilor; 

 asigura colaborarea scolii cu 

comunitatea locala; 

 contribuie la selectarea, pastrare si 

verificarea materialelor; 

 monitorizeaza parteneriatele, 

colaborarile si proiectele locale, 

nationale si international ale scolii 

 

 



Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul  Orasul Boldesti-Scaeni 

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii                                                                                                                                                    

 

PLAN   OPERATIONAL 

AN ŞCOLAR- 2015-2016 

 

Nr. 

crt. 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
ACTIVITATI 

INSTRUMENTE 

RESURSE 
RESP. TERMEN 

MODALITATI DE 

EVALUARE / INDICATORI 

DE REALIZARE 

I 

Dezvoltarea  unei 

culturi a calităţii 

la nivelul 

întregului 

personal al şcolii 

1. Reorganizarea Comisiei de Evaluare şi 

Asigurarea Calităţii  la nivelul şcolii şi crearea 

unei reţele eficiente pentru asigurarea calităţii . 

membrii 

Consiliului profesoral 

Consiliul de 

administratie 

C.A. 

C.P. 

30 Septembrie 

2015 

-proces-verbal al şedinţei 

Consiliului profesoral; 

-decizia de numire 

- Aprobarea membrilor 

CEAC, de către Consiliul de 

Administraţie 

2. Prezentarea rezultatelor evaluării periodice  

 

-mediatizare in: 

Avizierul CEAC 

Cancelarie profesori  

 Resp. 

CEAC; 

-C.A. 

Noiembrie 

2015 

-existenţa regulamentului; 

- procesul-verbal de 

aprobare în 

C.A. 

- Aprobarea revizuirii 
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 Site-ul scolii Regulamentului CEAC in 

Consiliul de administraţie 

3. Documentarea membrilor CEAC cu privire la : 

a) actele normative privind asigurarea calităţii 

în învatamantul preuniversitar; 

b) metodologii 

d) modalităţi de lucru 

e) standarde de referintă si de calitate 

-Legea 87/2006 

-Ghidul CEAC in 

învăţământul 

preuniversitar – 

partea a II-a – 

iunie 2007 

Standardele de 

acreditare şi evaluare 

periodică a unităţilor 

de învăţământ 

preuniversitar – anexa 

H.G. nr. 21/10.01.2007. 

Metodologia de 

evaluare institutionala 

in vedrea autorizarii, 

acreditarii si evaluarii 

periodice/2007 

Resp. 

CEAC 

 

Noiembrie  

2015 

Completarea cu noile acte 

normative ale punctului de 

documentaţie CEAC 

 

4. 

a)  Elaborarea RAEI, an şcolar 2014-2015  

b)  Elaborarea Planului operaţional şi a 

strategiei CEAC pentru anual 2015-2016 

-Documente elaborate 

de ARACIP 

-PDI 

-Planul managerial al 

Resp. 

CEAC 

mem-brii 

CEAC 

Noiembrie 

2015 

-existenţa planului 

operaţional şi a strategiei 

 



31 
 

 scolii 

 

5. Elaborarea unor noi proceduri si revizuirea 

celor existente; 

 

Standardele de 

acreditare si evaluare 

periodica 

-Raportul de evaluare 

interna 

-Planul de îmbunătăţire 

Resp. 

CEAC 

Mem-brii 

CEAC 

Prof. 

responsa

bili 

Permanent  

-dosarul  cu proceduri 

-proces-verbal de aprobare 

 

6) Actualizarea conţinutului mapelor 

profesorilor/invatatorilor/dirigintilor, utilizate  

ca documente  de baza în procesul de evaluare, 

la nivel de: 

- director; 

- CEAC; 

- responsabili de comisii metodice si comisii pe 

probleme; 

- cadre didactice; 

- diriginţi/invatatori 

-curriculumul naţional;  

-planuri de învăţământ; 

-auxiliare curriculare; 

-metodica predării 

disciplinelor; 

 

Mem-brii 

CEAC 

Direc-tor 

adj. 

Octombrie 

2015 

Iunie 2016 

 

-fişe de verificare a 

mapelor profesorilor, 

responsabililor de comisii 
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7. Diseminarea noilor acte normative 

referitoare la implementarea calităţii , a RAEI, 

an şcolar 2014-2015 

 

 

-şedinţe ale comisiilor 

metodice; 

-şedinţe Consiliul 

profesoral; 

-întâlniri personal 

administrativ-auxiliar; 

-şedinţe Consiliul 

reprezentativ al 

părinţilor pe şcoală; 

Resp. 

CEAC, 

director 

 

Decembrie 

2015 

 

-referate; 

-prezentare power point 

-chestionare  de opinie cu 

privire la implementarea 

calităţii in şcoala; 

-procese –verbale ale 

întâlnirilor 

II 

Modernizarea 

actului de 

predare-învăţare 

centrata pe elev 

1. Adaptarea stilului de predare-învăţare  la 

particularităţile / nevoile de învăţare şi de 

comunicare ale elevilor 

 

 

-şedinţe comisii 

metodice; 

-lecţii demonstrative 

-exemple de bună 

practică privind 

metodele de învăţare - 

predare centrată pe 

elev; 

respon-

sabil 

CEAC, 

Director 

Permanent  

-rapoarte de monitorizare 

şi de autoevaluare ale 

CEAC; 

-fişe de observare a 

lecţiilor; 

-analize ale responsabililor 

de 

comisii metodice; 

-fişe de autoevaluare ale 

cadrelor didactice; 

-proiectarea unităţilor de 

învăţare pe stiluri de 

învăţare; 

2. Diversificarea şi modernizarea strategiilor de 

predare -învăţare centrate pe elev 
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3.Participarea unui numar mare de cadre 

didactice la cursuri de formare/perfectionare 

continua 

 

 

 

 

 

 

-organizarea unei baze 

de date cu privire la 

programele/cursurile 

de formare derulate de 

CNFPA, prin 

intermediul CCD sau 

alte institutii abilitate 

 

 

 

Resp. 

perfectio

nare 

Resp. 

CEAC 

 

 

Permanent 

 

Adeverinte/certificate, 

derularea unor proiecte 

educationale  

4. Modernizarea resurselor materiale utilizate 

în procesul de predare-învăţare 

-achiziţionare mijloace 

IT 

-soft educaţional 

-echipamente şi 

materiale pentru noile 

cabinete ale şcolii 

 

director 

-respon- 

sabilii 

Comisii 

Profeso-

rii de 

specialita

te 

Martie 2016 

-referate de necesitate 

-bugetul scolii 

-utilizarea softului 

educational in lectii, la un 

numar mare de discipline, 

lecţii AeL 

-amenajarea de cabinete 

de limba romana, 

geografie, istorie, limba 

engleza si matematica in 
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sala de clasa 

- fişe de interviu 

5. Masuri  privind procesul de evaluare al 

elevilor 

- proceduri ale CEAC 

- planul de activitate al 

comisiilor metodice 

- mape de lucru ale 

profesorilor/invatatoril

or, diriginţilor 

 

 -cadrele 

did. 

-resp. de 

comisii 

Mem 

brii CEAC 

Octombrie 

2015 

Ianuarie 2016 

(evaluarea 

semestriala) 

Iunie 2016 

( pentru 

evaluarea 

finala) 

 

-cresterea gradului de 

implicare a elevilor în 

procesul de evaluare-

autoevaluarea 

-fişe de evaluare iniţiala, 

semestriala, finala si analiza 

si interpretarea acestora 

-fişe observare a 

activităţilor elevilor 

-fişe de lucru 

-fişe de progres 

-portofoliile elevilor 

III 

Monitorizarea si 

autoevaluarea 

calităţii 

1. Observarea procesului de predare-învăţare 

- Proceduri; 

- Mape ale profesorilor, 

responsabililor de 

comisii,etc. 

- fişe de observaţii ale 

lecţiilor; 

- cadre didactice; 

Director  

Dir. adj. 

Permanent, 

conform 

programarii 

-fişe de observare ale 

lecţiilor; 

-portofoliile elevilor; 

- chestionare referitoare la 

stilurile de învăţare; 

-teste de evaluare iniţială, 

sumativă şi finale; 
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- elevi; părinţi; -Întocmirea Rapoartelor de 

monitorizare interna si 

autoevaluare; 

-Realizarea Planului de 

îmbunătăţire a activităţii; 

2. Sistemul de asigurare a calităţii prin 

management 

- PDI; 

- planul managerial 

- Manualul 

calităţii; 

- proceduri  de 

management 

- proceduri ale 

CEAC 

 

Director, 

Mem-brii 

C.A. 

Permanent 

- mapa directorului; 

-mapa CEAC; 

-rapoarte de analiză ale 

managementului 

-Întocmirea Raportului de 

Monitorizare interna; 

-Realizarea Planului de 

îmbunătăţire a activităţii; 

-Întocmirea Raportului de 

autoevaluare; 

 

3.Elaborarea unor programe de calitate la 

nivelul fiecărui compartiment ( personal 

didactic auxiliar şi personal nedidactic) 

- PDI; 

- planul managerial 

- proceduri de 

management 

- proceduri ale CEAC 

Director, 

secretar 

sef, 

mem-brii 

CEAC 

Permanent 

-planurile de activitate ale 

compartimentelor 

-criterii şi instrumente de 

evaluare periodică 

diferenţiate pe categorii de 

personal 
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- planuri de activitate 

specifice fiecărui 

compartiment 

- proceduri de evaluare 

 

-Rapoartele de 

monitorizare şi de 

autoevaluare instituţională 

 

 

 

 

RESPONSABIL CEAC, 

Raluca Nica 

Consilier scolar 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lista proceduri operationale (extras din Registrul electronic de proceduri nr.127 din 

12.01.2011      ) 

Proceduri de sistem 

Nr.crt Cod Numele procedurii Categoria
1
 

1 01 Procedura elaborare proceduri 7 

2 D21 Procedura psi 6 

3 D24 Procedura protectia muncii 6 

4 D22 Procedura de evaluare a activitatii personalului 4 

5 D44 Procedura privind evacuarea spatiului in caz de urgenta 6 

6 D49 Procedura de evaluare a PDI 1 

7 D65 Procedura operationala privind paza unitatii 6 

8 D79 Procedura privind solutionarea sesizarilor si reclamatiilor 3 

9 D77 Efectuarea instructajului SSM 6 

10 D76 Modul de actiune in caz de urgenta 6 

11 D42 Procedura pentru primul ajutor 6 

12 S10 Procedura privind fisa postului 7 

13 S23 Procedura privind ocuparea posturilor vacante pentru cadre 

didactice si nedidactice 

5 

14  Managementul conflictelor de munca 6 

15 D69 Asigurarea calitatii procesului educational 1 

16 D80 Legalitatea actului decizional 1 

17 D83 Managementul riscurilor de coruptie 8 

 

                                                           
1 Categorii: 

1. proceduri de autoevaluare instituţională; 2. proceduri de analiză a culturii organizaţionale; 3. proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor 

educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; 4. proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului; 5. proceduri de comunicare 

internă, decizie şi raportare;6. proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;7. proceduri de control al documentelor şi al 
înregistrărilor;8. proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  

 



Proceduri operationale didactic 

Nr.crt Cod 

PO 

Numele procedurii Categoria
1
 

1 D2 Procedura privind serviciul pe scoala al cadrelor didactice 8 

2 D3 Procedura privind activitatile extrascolare 3 

3 D4 Procedura pentru inscrierea in clasa I 7 

4 D20 Procedura admitere in liceu 8 

5 D23 Procedura aprobarea CDS 3 

6 D25 Procedura pregatirea suplimentara a elevilor anexa 8 

7 D26 Procedura pentru accesul in scoala al persoanelor straine 6 

8 D27 Procedura pentru suplinirea personalului didactic absent 5 

9 D70 Procedura pentru intrunirea consiliului profesoral 5 

10 D30 Procedura pentru monitorizarea cazurilor de violenta 6 

11 D31 Procedura  comisii metodice 7 

12 D32 Procedura pentru monitorizare absente 8 

13 D33 Procedura pentru completarea si predarea cataloagelor 7 

14 D34 Procedura pentru incheierea situatiei 7 

15 D35 Procedura pentru intocmirea orarului 5 

16 D36 Procedura pentru observarea procesului de predare -invatare 5 

17 D37 Procedura pentru evaluare nationala metodologia 8 

18 D39 Procedura privind mapa dirigintelui 7 

19 D40 Procedura privind mapa invatatorului 7 

20 I3 Procedura pentru utilizarea soft-urilor educationale 8 

21 D41 Procedura pentru transport cu microbuzul scolar 8 

22 D45 Procedura privind testele initiale 8 

                                                           
1 Categorii: 

1. proceduri de autoevaluare instituţională; 2. proceduri de analiză a culturii organizaţionale; 3. proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor 

educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; 4. proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului; 5. proceduri de comunicare 

internă, decizie şi raportare;6. proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;7. proceduri de control al documentelor şi al 
înregistrărilor;8. proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  
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23 D46 Ritmicitatea notarii si parcurgerii integrale a materiei 8 

24 D47 Procedura operationala privind implicarea parintilor 8 

25 D48 Procedura privind consiliul reprezentativ al parintilor 5 

27 D71 Procedura de organizare excursii si tabere 3 

28 D72 Organizarea comisiilor metodice 7 

29 D73 Aplicarea sanctiunilor pentru elevi 6 

30 D74 Organizarea olimpiadelor scolare 8 

31 D75 Formarea continua a personalului didactic 8 

32 D81 "Scoala altfel" 3 

33 D82 Corespondenta scoala - familie 5 

34 D81 Procedura privind evaluarea elevilor 3 

35 D84 Procedura de sanctionare a cadrelor didactice 6 

36 D68 Procedura operationala privind repartizarea la clasa a elevilor 

din clasa pregatitoare 

7 

37 D75 Procedura privind validarea situatiei scolare a elevilor 7 

38 D22 Procedura evaluarea personalului didactic anexa 8 
 

 

Proceduri activitatea de secretariat 

Nr.crt Cod 

PO 

Numele procedurii Categoria
1
 

1 S5 Procedura privind circuitul documentelor 7 

2 S7 Procedura privind statele de plata 7 

3 S8 Procedura concediu de odihna 7 

4 S9 Procedura - stat de personal 7 

5 S11 Procedura privind arhivarea documentelor 7 

                                                           
1  Categorii: 

1. proceduri de autoevaluare instituţională; 2. proceduri de analiză a culturii organizaţionale; 3. proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor 

educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; 4. proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului; 5. proceduri de comunicare 

internă, decizie şi raportare;6. proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;7. proceduri de control al documentelor şi al 
înregistrărilor;8. proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  
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6 S12 Procedura privind Euro 200 5 

7 S13 Procedura privind gestionarea riscurilor pentru activitatea de 

secretariat 

8 

8 S14 Procedura privind registruL matricol 7 

9 S15 Procedura privind intocmirea pontajului 7 

10 S16 Procedura privind evidenta dosarelor personale 7 

11 S17 Procedura privind bursele si ajutoarele sociale 8 

12 S22 Procedura privind corespondenta 5 

13 S24 Procedura privind completarea documentelor scolare 7 

16 S19 Procedura elaborare decizii 7 

 

Proceduri gradinite 

Nr.crt Cod 

PO 

Numele procedurii Categoria
1
 

1 G1 Procedura privind siguranta prescolarilor transport microbuz 6 

2 G2 Procedura privind planificarea proiectarea activitatilor instructiv educative 

gradinita 

8 

3 G3  Procedura privind organizarea excursiilor 3 

4 G4  Procedura privind repartizarea la grupa a cadrelor didactice 7 

5 G5 Procedura privind reinscrierea prescolarilor la gradinita 7 

6 G6 Comisia de educatie rutiera gradinita 6 

7 G7 Procedura privind sosirea si plecarea copiilor din gradinita 6 

8 G8 Procedura privind asigurarea mijloacelor de invatamant gradinita 8 

9 G9 Procedura privind inscrierea prescolarilor la gradinita 7 

10 G10 Procedura privind intocmirea, pastrarea, actualizarea dosarelor personale 7 

                                                           
1 1 Categorii: 

1. proceduri de autoevaluare instituţională; 2. proceduri de analiză a culturii organizaţionale; 3. proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor 

educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; 4. proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului; 5. proceduri de comunicare 

internă, decizie şi raportare;6. proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;7. proceduri de control al documentelor şi al 
înregistrărilor;8. proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  
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gradinita 

11 G11 Procedura privind Comisia Crucea Rosie gradinita 6 

12 G12 Procedura privind monitorizarea absentelor gradinita 7 

13 G13 Procedura privind evaluarea rezultatelor gradinita 8 

 

Proceduri contabilitate 

Nr.crt Cod 

PO 

Numele procedurii Categoria
1
 

1 I51 Procedura privind intocmirea programului anual al achizitiilor 8 

2 I52 Procedura operationala privind realizarea achizitiilor publice directe 8 

3 CO1 Procedura privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli 5 

4 CO2 Procedura privind org. si cond. evid. angaj. bugetare si legale 7 

5 CO3 Procedura privind activitatea de control financiar preventiv 7 

6 CO4 Procedura privind intocmirea situatiei financiare 7 

7 CO5 Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonarea si plata cheltuielilor cu 

bunuri si servicii 

8 

8 CO6 Procedura privind organizarea si conducerea departamentului de 

contabilitate 

8 

9 CO7 Procedura privind completarea registrelor de control 7 

10 CO8 Procedura privind contabilitatea trezoreriei 7 

11 CO9 PO privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii 

7 

12 S20 Procedura privind activitatea de organizare a casieriei 7 

13 S21 Procedura privind compleTarea registrului de casa 7 

 

                                                           
1 Categorii: 

1. proceduri de autoevaluare instituţională; 2. proceduri de analiză a culturii organizaţionale; 3. proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor 

educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; 4. proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului; 5. proceduri de comunicare 

internă, decizie şi raportare;6. proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;7. proceduri de control al documentelor şi al 
înregistrărilor;8. proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  

 



42 
 

Proceduri  biblioteca 

Nr.crt Cod 

PO 

Numele procedurii Categoria
1
 

1 B1 Procedura pivind activitatea bibliotecii 5 

2 D28 Procedura pentru achizitionarea de manuale si carti 7 

 

Altele 

Nr.crt Cod 

PO 

Numele procedurii Categoria 

1 B2 Procedura operationala privind distribuirea produselor lactate si de 

panificatie 

5 

2 I1 Activitatea informatica 5 

 

 

                                                           
1 Categorii: 

1. proceduri de autoevaluare instituţională; 2. proceduri de analiză a culturii organizaţionale; 3. proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor 

educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; 4. proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului; 5. proceduri de comunicare 

internă, decizie şi raportare;6. proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore;7. proceduri de control al documentelor şi al 
înregistrărilor;8. proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  
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 Lista  DOVEZILOR  

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR se face prin:   

Evaluări periodice – întruniri lunare ale comisiei şi analiza activităţilor anterioare acestei 

întruniri   

Evaluare finală – prin realizarea raportului de autoevaluare internă, la finalul anului  Elaborarea 

planului de îmbunătăţire avându-se în vedere punctele slabe constatate   

Modalităţi de clasificarea dovezilor:  

DOVEZI GENERALE   

 PDŞ 

  Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante etc.) 

  Orarul şcolii 

  Prezentare oferta CDŞ 

  Regulamentul pentru elevi (însoţit de tabele de luare la cunoştinţă) 

  Regulament de ordine interioară 

  Aviziere 

  Prezentare nomenclator profile licee/SAM, calificări 

  Baza de date cu situaţia absolvenţilor 

  Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă) 

  Cataloage şcolare 

  Mape de lucru 
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DOVEZI SPECIFICE  

DOVEZI ALE COMISIEI C.E.A.C.  

 Planuri ale comisiilor 

  Documente de lucru ale comisiei 

  Dosare cu rapoarte de activitate 

  Dosare cu chestionare 

  Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor 

  Dosare cu procese verbale 

 

DOVEZI SERVICIUL ADMINISTRATIV (SECRETARIAT – CONTABILITATE)   

Documente contabile specific 

  Cărţile de muncă şi fişe ale postului 

  Procese verbale şi note interne 

  Cataloagele şcolare 

  Fişe de opţiuni pentru cl. a VIII-a – diriginţi, directori 

  Fişe pentru CDŞ 

  Dosare examen de corigenţă 

  Fişe completate de diriginţi absolvenţilor 

  Baza de date cu situaţia absolvenţilor 

  Dosare cu datele personale ale elevilor fiecărei clase 
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  Chestionarele absolvenţilor 

  Diverse fişe de instructaj 

  Documentele din arhiva şcolii 

DOVEZI CADRE DIDACTICE  

DOSARE PERSONALE PE PROGRAME DE ÎNVĂŢARE   

 Programa şcolară 

  Planificările calendaristice 

  Planificări pe unităţi de învăţare 

  Un set de planuri de lecţii complete 

  Modele de teste: iniţiale, curente, summative 

  Modele de fişe de lucru 

  Fişe de evaluare (pentru elevi şi cadre didactice) a câtorva lecţii 

  Câteva fişe de notare paralelă 

  Chestionare pentru managementul comunicării 

  Situaţii statistice care să cuprindă: media testelor iniţiale, media semestrială 

  Fişe de activitate elevi 

DOVEZI DIRIGENŢIE   

 Mapa activităţii educative 

  Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă 

  Chestionare pentru stabilirea stilurilor de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor) 
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  Fişe pentru opţiuni CDŞ 

  Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu părinţi 

  Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru 

  Diverse documente de lucru ale dirigintelui 

B. Modalităţi de gestionare a dovezilor 

 SELECTAREA DOVEZILOR Se face în funcţie de categoria din care fac parte:  

1. DOVEZILE GENERALE – sunt selectate în funcţie de specificul lor, de către întregul 

personal  

2. DOVEZILE SPECIFICE – sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către 

cadrele didactice  

PASTRAREA DOVEZILOR Se face în funcţie de categoria din care fac parte:  

1. DOVEZILE GENERALE – sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, 

serviciul administrativ sau de către comisia de calitate  

2. DOVEZILE SPECIFICE – sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul 

administrativ (secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează fie la 

cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice Activitatea de selectare, păstrare şi verificare a 

dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită în cadrul comisiei C.E.A.C., cu atribuţii în 

acest sens (vezi procedura corespunzătoare). 

SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE A COMISIEI C.E.A.C.  

a) Proiectul (planul) de dezvoltare instituţională (PDI) ;  

b) Raportul anual de evaluare internă (RAEI);  

c) Situaţia centralizată a rezultatelor şcolare din unitatea de învăţământ, de la ultima evaluare 

până la ultimul an şcolar încheiat, raportată atât la rezultatele evaluării precedente cât şi la 
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rezultatele unităţilor şcolare de aceeaşi categorie la nivel judeţean, în cadrul căreia vor fi 

analizate:  

c.1.) date statistice colectate de şcoală cu privire la rata de promovare, rata abandonului şcolar, 

pe niveluri, rata exmatriculărilor, a actelor de violenţă;  

c.2) date cu privire la numărul elevilor care au obţinut premii la concursuri pe școlare (nivel 

local, judeţean, naţional); 

 c.3.) date cu privire la evoluţia absolvenţilor (traiectul şcolar şi / sau profesional al absolvenţilor 

, inserţia pe piaţa muncii); date cu privire la progresul şcolar al elevilor: rezultate la evaluarea 

iniţială şi pe parcursul şcolarizării.  

d) Centralizarea datelor privind progresul în învăţare şi dezvoltare al elevilor;  

e) Rezultatele aplicării chestionarelor adresate beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei 

(elevi, părinţi/ reprezentanţi legali, angajatori, agenţi economici etc.), precum şi personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;  

f) Rezultatele interviurilor individuale / de grup / cu conducerea şcolii, cu responsabilii ariilor 

curriculare, respectiv cu cadrele didactice şi cu reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi şi indirecţi 

(elevi, părinţi, reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai comunităţii, angajatori/agenţi 

economici);  

g) Informaţiile privind rezultatele parteneriatelor furnizorului de educaţie, realizate cu alte unităţi 

de învăţământ preuniversitar, Casa Corpului Didactic, agenţi economici, cu instituţii şi 

autorităţile locale, cu patronate, sindicate, asociaţii profesionale, ONG-uri etc.; 

 h) Informaţiile privind rezultatele proiectelor în care furnizorul de educaţie a fost implicat, 

inclusiv procentul cadrelor didactice implicate în proiecte (aplicant / partener), precum şi 

procentul elevilor implicaţi în proiectele şcolii, proiectele derulate de inspectoratul şcolar, 

respectiv în proiectele derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;  

i) Procedurile de asigurare a calităţii educaţiei elaborate şi implementate în şcoală, din 

categoriile:  
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• proceduri de autoevaluare instituţională;  

• proceduri de analiză a culturii organizaţionale;  

• proceduri de evaluare sistematică a aşteptărilor educabililor, părinţilor şi altor beneficiari 

relevanţi;  

• proceduri de evaluare sistematică a satisfacţiei personalului;  

• proceduri de comunicare internă, decizie şi raportare; 

 • proceduri de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore; 

 • proceduri de control al documentelor şi al înregistrărilor; 

 • proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii.  

j) Portofoliile cadrelor didactice şi ale elevilor;  

k) Site-ul furnizorului de educaţie şi materialele promoţionale utilizate pentru promovarea ofertei 

educaţionale;  

l) Informaţiile privind formarea continuă a cadrelor didactice. 

  



Corelare indicatori – dovezi  (pentru principilul 5 al calitatii) 

Indicatorul de performanta Dovezi concrete Modalitati de realizare Responsabil 

I. Inscriere 

1. Prezentarea informatiilor 

despre programele de invatare 

existente. 

 Prezentare plan cadru 

 Prezentare programme scolare 

 Orarul scolii 

 Materiale de marketing-ul şcolii (oferte 

şcolare, pliante, ş.a) 

 CDS 

 Tabele nominale pe 

clase 

 Mapa cu materiale 

scolare care 

promoveaza scoala. 

 Dirigintii  

2. Consilierea elevilor pentru 

a obtine informatii conform 

nevoilor lor. 

 Aviziere  

 Prezentarea de informatii necesare 

elevilor. 

 Mapa cu continutul 

avizierului  

 Dirigintii  

3. Posibilitatea de inscriere la 

programe de invatare 

 Fise de optiuni 

 Fise pentru CDS 

 Teste de selectie  

 Fise de optiuni 

 Teste  

 Dirigintii 

 Profesorii 

 

4. Alegerea unor programme 

de invatare potrivite de catre 

elevii respinsi. 

 Fise de optiuni 

 Ghidul elevului 

 

 Fise  de optiuni  Dirigintii 
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5. Evaluarea initiala  Teste initiale 

 Fise de lucru initiale pentru testarea 

aptitudinilor 

 Teste pentru stabilirea stilului de 

invatare. 

 Teste, chestionare 

 Teste pentru testarea 

aptitudinilor 

 Dirigintii 

 Profesorii  

6. Participarea la programme 

de initiere in functie de 

programul la care au fost 

admisi. 

 Reactualizarea cunostintelor necesare in 

desfasurarea ulterioara a programului 

 Planificari  

 Fise de sinteza  

 Prezentare curriculum 

 Profesorii  

7. Programele raspund 

aspiratiilor si potentialului 

elevilor, dezvoltand 

cunostintele acestora. 

 Fise de sinteze initiale 

 Teste initiale 

 Rezultatele elevilor 

 Cataloage   Profesorii  

II.  Servicii de sprijin 

8. Drepturile si 

responsabilitatile elevilor sunt 

clar definite 

 Regulamentul CE (insotit de tabele de 

luare la cunostinta) 

 Regulamentul de ordine interioara. 

 Tabele nominale de 

luare la cunostinta. 

 Dirigintii  

9. Accesul la sprijin eficace 

pentru rezolvarea problemelor 

personale 

 Sprijin dat de diriginti  Caietul dirigintelui  Dirigintii  
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10. Perioade pentru 

reevaluarea nevoilor si 

urmarirea progresului pe 

parcursul programului 

 Teste de evaluare sumativa la sfarsit de 

capitol 

 Revizuirea repartizarii in grupe de lucru 

 Analiza fisei de activitate a elevilor 

 Teste curente  Profesorii  

11. Informatii, orientarea si  

consilierea pentru continuarea 

studiilor dupa terminarea 

programului. 

 Prezentarea ofertelor pentru 

invatamantul liceal 

 Indrumarea elevilor dupa aptitudini  

 Prezentarea ofertei scolare  

 Fise de optiuni 

 Fise de optiuni 

 Dosare examene de 

diferenta 

 Dirigintii 

 Profesorii  

12. Inregistrari privind 

evolutia ulterioara a elevilor – 

continuare de studii / angajare 

 Baza de date cu fostii absolventi  Baza de date   Dirigintii  

 

III. Desfasurarea procesului de predare - invatare 

13. Masuri eficiente pentru 

promovarea egalitatii de sanse 

pentru eliminarea 

discriminarii de orice forma 

 Asigurarea sanselor egale – alcatuirea 

colectivelor de elevi se face fara nici o 

discriminare 

 Fisa de activitate a elevilor 

 Material de prezentare 

a masurilor 

 Fisa de activitate 

 Comisia pentru 

asigurarea calitatii 

14. Relatii de lucru eficace cu 

ceilalti profesori, cu elevii, alti 

membri ai personalului si 

 Realizarea unor planificari comune 

 Elaborare de fise de lucru pe discipline 

in colaborare 

 Procese verbale 

 Procese verbale  

 Planificari 

 Toti membrii 

colectivului 
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managerii.  Feed-back asigurat prin chestionare 

aplicate pentru urmarirea inter-

relaţionării umane 

 Procese verbale ale lectiilor deschise , 

ale consiliilor profesorale, ale 

intalnirilor diverselor comisii. 

 Chestionare aplicate pentru urmarirea 

inter – relationarii umane.  

 Fise de lucru 

15. Stabilirea de criterii 

individuale privind 

rezultatele si tintele invatarii 

 Realizarea de grupe de lucru in functie 

de standarde bine definite si avand in 

vedere stilurile de invatare si 

inteligentele multiple. 

 Teste initiale 

 Chestionare – stiluri de 

invatare 

 Profesorii 

 

16. Invatarea prin pasi mici se 

regaseste in programele si 

materialele de invatare 

 Unitatea de invatare impartita in lectii 

 Fise de lucru cu pasi mici intocmite 

dupa categoria de grupa din care fac 

parte elevii 

 Planificari pe unitati de 

invatare 

 Profesorii 

 

17. Programele si materialele 

de invatare au criterii explicite 

bine cunoscute de elevi 

 Materialele de invatare sunt insotite de 

modalitatile de utilizare (modul de 

completare al fiselor de lucru) 

 Materialele contin fise 

de indicatii cu modul 

de utilizare al acestora. 

 Profesorii  

18. Gama variata de strategii 

de predare si invatare 

 Utilizarea strategiilor de invatare pentru 

invatarea centrata pe elev in grupe de 

 Proiecte de tehnologie 

didactica. 

 Profesorii  
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raspunde stilurilor de invatare. lucru si in diferite contexte. 

19. Gama variata de resurse si 

materiale. 

 Utilizarea resurselor materiale/ 

materiale vizuale. 

Resurse materiale: 

 Retroproiector 

 Videoproiector 

 PC 

 Aparate 

Materiale de invatare : 

 Fise de lucru 

 Carti 

 Materiale documentare 

Modalitati de lucru : 

 Lucru frontal 

 Lucru in grupe 

 Lucru in perechi 

 Activitati practice 

 Proiecte de tehnologie 

didactica 

 Fise de evaluare a 

activitatii la clasa – 

pentru elevi si 

profesori. 

 Profesorii  

20. Planificarea si structurarea 

activitatilor de invatare. 

 Planificarile calendaristice si a celor pe 

unitati de invatare 

 Planificari  

calendaristice si pe 

unitati de invatare 

 Profesorii  
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 Orarul activitatilor diferentiate 

(recuperare, performanta) 

 Orar  

21. Elevii primesc feed-back 

si informatii privind progresul 

realizat. 

 Discutarea situatiei scolare semestrial/ 

annual 

 Studiul fisei de activitate a elevilor 

 Procese verbale  Dirigintii 

 

22. Evaluarea formativa  - 

adecvata, riguroasa, corecta, 

exacta si aplicata in mod 

regulat. 

 Implicarea activa a elevilor in procesul 

de evaluare 

 Cataloagele scolare 

 Cataloagele profesorilor 

 Cataloage   Profesorii  

23. Evaluarea formativa si 

inregistrarea rezultatelor sunt 

adecvate. 

 Folosirea tuturor metodelor de evaluare   Pastrarea inregistrarilor 

 Teste, referate, 

portofolii ale elevilor 

 Profesorii  

24. Incurajarea elevilor pentru 

a-si asuma responsabilitatea 

pentru propriul proces de 

invatare.  

 Asaumarea responsabilitatii in 

autoevaluare si in procesul de invatare. 

 Chestionare   Profesorii 

 

25. Familiarizarea elevilor cu 

activitatile de evaluare 

formativa  si sumativa 

 Fise de notare paralela (elev – profesor, 

elev – elev) 

 Fise de notare paralela  Profesorii 
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26. Programele de invatare 

respecta un proces sistematic 

de pastrare a inregistrarilor. 

 Mapele de lucru ale elevilor   Mapele de lucru ale 

elevilor 

 Profesorii  
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