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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND
RITMICITATEA NOTĂRII
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii documentate:
Nr.
Crt.

Elemente
privind
responsabilii
operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

1.1.

Elaborat

ȚENEA MIOARA

PROFESOR

05.09.2018

1.2.

Verificat

CAPMARE LAVINIA

1.3.

Aprobat

MUNTEANU ALINA MIHAELA

Membru
CEAC
Director

Semnătura

07.09.2018
07.09.2018

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate:
Nr.
Crt.

2.1

Ediţia sau, după caz,
revizia în cadrul
ediţiei
1

Ediția a I-a

Componentă revizuită

Modalitatea reviziei

2

3

Legislația primară

Data la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei
4

Modificări legislative
(Conf.ordinului 200/2016)

Legislația secundară

08.10.2018

3.Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din
cadrul ediţiei procedurii
Nr.
crt.

Scopul
Difuzării
1

2

3.1.

Aplicare
Informare
Aplicare
Evidență
Arhivare
Aplicare

1

3.2.

3.3.

Exemplar
nr.

Funcţia

Compartiment
3

4

5

Director

Munteanu
Alina
Onica
Veronica

2

SCMI

Director
adjunct

3

Comisii de
specialitate

Responsabili
comisii
1

Nume şi
prenume

Data
Primirii

Semnătura

6

7

8.10.2018
8.10.2018

8.10.2018
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1.

Scopul procedurii
Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - învăţare – evaluare
respectiv monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu
numărul de ore alocat fiecărei discipline în parte.

2.

Domeniul de aplicare a procedurii operaționale
Comisia privind notarea ritmică este constituită şi funcţionează în baza Regulamentului
de organizare şi funcţionare (ROF) al şcolii. Membrii aceastei comisii sumt desemnaţi
de către Consiliul Profesoral, conform rolului său prevăzut în ROF, referitor la stabilirea
componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ .La începutul
anului școlar se stabilește modul de realizare a activităţii și persoanele implicate.

5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de operare:
Procedura se referă la notarea ritmică, raportată la numărul de ore/ săptămână la fiecare
disciplină.
5.2 Delimitarea explicită a activității procesate în cadrul portofoliului de activități
desfășurat de entitatea publică:
Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.
5.3 Lista principalelor activități care depind și / sau care depind de activitate
procedurată:
De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită
rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor
proceselor.
5.4 Prezentarea compartimentelor de furnizare a datelor și / sau a beneficiarilor de
rezultate ale activității procedurate:
5.4.1. Compartimente furnizare date:
Toate structurile
5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate:
Toate structurile
5.4.3. Compartimente implicate în procesul de activitate:
CEAC
6.Documente de referință (legislative) aplicabile activităților procedurate
6.1.Reglementări internaționale
-Nu este cazul
6.2. Legislație primară
2
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- Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial
al entităţilor publice;
- Instrucțiunea MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018;
6.3 Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)
-Nu este cazul
6.4.Alte documente, inclusive reglementări interne ale unității
-Regulament de funcționare al Comisiei de monitorizare ;
- Regulament de organizare și funcționare a instituției ;
-Regulament intern al instituției ;
-Decizii /dispoziții ale conducătorului instituției.
7.Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională
7. 1. Definiţii ale termenilor:
Definiţia și / sau , dacă este cazul , actul care definește termenul
Nr
T ermen u l

1 Procedura

2.

Procedura de sistem

Prezentarea în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor
şi sarcinilor , având în vedere asumarea responsabilităţilor
Procedura care descrie o activitate sau un proces care se
desfășoara
la
nivelul
tuturor
direcțiilor/serviciilor/compartimentelor din cadrul instituției,
numite și procedure generale. Nu se consideră de sitem acele
proceduri care presupun doar o implicare limitată a direcțiilor.
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3

4.

5.

6.

7.

Procedura operațională

Do cu men t

Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară
la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul ministerului.
Pentru ca procedurile să fie eficiente, trebuie să îndeplinească un
număr de condiții esențiale:
• Scrise și formalizate pentru fiecare activitate;
• Simple și specifice;
• Actualizate în mod permanent;
• Aduse la cunoștința salariaților, precum și a terților dacă este
cazul;
• Bine înțelese și aplicate ;
Să nu fie redundante
Dispoziţii, prevederi etc . scrise pe suport de hârtie sau
magnetic ( dis k ete, CD- ur i etc .) , care reglementează modul
de efectuare a unor activităţi ş i/ sau prec iz eaz ă c er inţe pentr
u acestea. Doc umentele pot f i de pr ov enienţă inter nă: RO F ,
f iş ele pos tur ilor , Regulamente inter ne pr iv ind desfasurar ea
activitatii dar şi externă: standarde, legi, prescripții, instr uc ţ iuni
ş i or ic e alte doc umente c u caracter normativ tehnice sau
legislație.

Ap ro b are

Confirmarea scrisă, semnătura şi
autorităţii desemnate de a fi de
respectivului document în organizație.

Verificare

Confirmare prin ex aminar e ş i fur niz are de dovez i obiectiv e
de c ătre autor itatea desemnată ( v er if ic ator ) , a faptului c ă
sunt satisfăcute cerinţele specif ic ate, inc lus iv c er inţele SCIM.

Gestionarea/ controlul
documentului

datarea acesteia,
a
acord cu aplicarea

Multiplic ar ea, difuz ar ea, păstr ar ea, r etr ager ea din uz ş i
arhiv area documentelor .
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8.

Ediție a unei proceduri

Revizia în cadrul unei
9 . proceduri

10 Sistem
.

F or ma iniţială s au actualiz ată, după caz , a unei procedur i,
aprobată ș i difuzată
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele as
emenea, după caz , a uneia s au a mai multor c omponente
ale unei ediţii a procedurii, acţiuni care au fost aprobate și
difuz ate
Ansamblu de elemente c orelate sau în inter ac ţ iune

11 Co misie metod ică
.

F or mă de or ganiz ar e a ac t iv ităţii per s onalului didac t ic
din unitatea ş c olar ă, înc adr at în înv ăţământul pr euniv er s itar
, s e c ons t ituie c onfor m pr ev eder ilor R. O . F . U. I . P..
Cons iliul pr ofes or al apr obă c omponenţa nominală a
c atedr elor - c omis iilor metodic e, c onfor m ar t . 28 e) , atr
ibuţiile lor f iind pr ec iz ate în ar t . 36

Resp o n sab i l comisie
12 metodică
.

Res pons abilitate des emnată de dir ec tor ul unităţii ş c olar e,
c onfor m pr ev eder ilor R. O . F . U. I . P, ar t . 19 h) , atr ibuţiile ac
es tor a f iind pr ec iz ate în ar t . 36 - 37 ş i c ele s tabilite de dir ec
tor , ar t . 19 k )

Comisie de lucru cu
13 caracter permnet sau
. temporar

F or mă de or ganiz ar e a ac t iv ităţii într - o unitate ş c olar ă, s e
numes c , func ţ ioneaz ă ş i au atr ibuţii f ix ate pr in R. O . F . U. I .
P, legi, or donanţe de ur genţă, hotăr âr i de guv er n, or dine
emis e de miniş tr i s au dec iz ii ale ins pec tor atului ş c olar .

14 Funcție didactică sau de
. predare

Ac ea func ţ ie didac t ic ă pentr u c ar e s e c ons t ituie nor mă
didac t ic ă de pr edar e - înv ăţar e, de ins tr uir e pr ac t ic ă ş i de ev
aluar e potr iv it Legii nr . 1 din 05 / 01 / 2011 Public at in
Monitor ul O f ic ial, Par tea I nr . 18 din 10 / 01 / 2011 a
educ aţiei naţionale
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7. 2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .

12 .
13 .
14 .
15 .
16 .

Ab revierea
P. S.
P. O .
E
V
A
Ap .
Ah .
CS
SCIM
RM
RMC

RMM
RSSO
SSO
CEAC
SMI

T ermenul abreviat
Pr oc edur a de s is tem
Pr oc edur a oper ationala
Elaborare
Ver if ic ar e
Aprobare
Aprobare
Ar hiv ar e
Compar t iment de s pec ialitate
Sis tem de c ontr ol inter n/ manager ial
Repr ez entantul managementului pentr u SMI
Res pons abil managementul c alităţii, mediului, sănătăţii ș i
s ec ur ităţii ocupaţinale
Responsabil mediu
Res pons abil s ănatătea ș i s ec ur itatea oc upaţională
Sănătatea ș i s ec ur itatea oc upaţională
Comis ia de ev aluar e ș i as igur ar e a c alităţii
Sis tem de Management Integr at Calitate- Mediu- Sănătate ș i
s ec uritate ocupaţională; Securitatea Informatiei;

8. Descrierea procedurii
8.1. Generalități:
Procedura cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele de lucru stabilite și regulile de
aplicat în vederea cunoașterii și aplicării de către cadrele didactice ale entității a prevederilor
legale care reglementează activitatea procedurată.
8.2. Documente utilizate:
8.2.1. Lista și proveniența documentelor:
Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt enumerate la punctul 6.
8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:
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Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea
de implementare a activității procedurate.
Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislația aplicabilă, se face informatic la care au
acces toate cadrele didactice ale entității.
8.2.3. Circuitul documentelor:
Pentru asigurarea condițiilor necesare cunoașterii și aplicării de către cadrele didactice ale
entității a prevederile legale care reglementează activitatea de procedură, responsabilul
CEAC va difuza procedura conform pct. 3.
8.3. Resurse necesare:
8.3.1. Resurse materiale:
- Calculator
- Imprimantă
- Copiator
- Consumabile (cerneală / toner)
- Hartie xerox
- Dosare
8.3.2. Resurse umane:
- Responsabilul Comisiei de monitorizare și membrii Comisiei de monitorizare
- Responsabilul CEAC și membrii comisiei CEAC
- Conducătorii de compartimente / comisii și cadrele didactice ale entității, în scopul aplicării
procedurii
8.3.3. Resurse financiare:
- Conform Bugetului aprobat al Instituției
8.4. Modul de lucru:
8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:
Operațiunile și acțiunile privind procedura de lucru vor fi derulate de toate
Comisiile metodice , conform instrucțiunilor din prezenta procedură.
8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
A. Anexa - Corelarea acțiunilor cu obiectivele generale și specifice
B. Modul de lucru
1. Stabilirea comisiei
conducerea instituţiei de învăţământ va stabili componenţa comisiei privind
monitorizarea notarii ritmice;
conducerea unităţii de învăţământ va emite decizia de numire şi stabilire a atribuţiilor
comisiei privind monitorizarea notării ritmice ;
2. Întocmirea programului de lucru a comisiei de monitorizare
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Comisia va verifica modul de întocmire şi completare a cataloagelor de la clasă de
către profesorii diriginţi;
Stabilirea graficului de urmărire şi verificare a notării ritmice;
Comisia privind monitorizarea notării ritmice va întocmi graficul de urmărire a notării
ritmice;
Comisia privind monitorizarea notării ritmice va proceda la monitorizarea notării
ritmice la fiecare clasă în parte;
Periodic Comisia de monitorizare verifică concordanţa între numărul de note din
catalog și nr. deore/ săptămână la fiecare disciplină şi atenţionează cadrele didactice
atunci când este cazul ;
La sfârşitul primului semestru şi sfârşitul fiecărui an şcolar, Comisia de monitorizare
verifică:
 corectitudinea încheierii mediilor pentru fiecare disciplină în parte cât şi media
generală a elevilor;
 completarea proceselor-verbale de la sfârşitul cataloagelor şcolare;
Se analizează informaţiile obţinute prin monitorizare şi se întocmeşte un raport final
care să cuprindă observaţii le rezultate în urma monitorizărilor efectuate;
Analizarea informaţiilor şi informarea profesorilor asupra ritmicităţii notării elevilor;
Prezentarea către conducerea şcolii a informărilor realizate;
Întocmirea raportului final;
Discutarea activităţii cu cadrele didactice ;
Prezentarea activităţii în Consiliul Profesoral
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din cadrul instituției prin
elaborarea tuturor documentelor SCIM în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
9. Responsabilități și responsabilități în derularea activității
9.1. Conducătorul instituției
- Aprobă procedura
- asigură implementarea și menținerea procedurii
9.2. Cordonatorul (responsabilul / președintele) CEAC
- asigură implementarea și menținerea prezentei proceduri;
- Monitorizează activitatea comisiilor
9.3. Conducătorii de compartimente / comisii
- Aplică procedura
- Asigurarea condițiilor de păstrare a înregistrărilor
10. Anexe, înregistrări, arhivări
8

MINISTERUL EDUCAȚIEI
NAȚIONALE

Procedura operațională
Ritmicitatea notării

Ediţia : I
Nr.de ex. 3

Revizia 0
Cod: PO – CEAC - 30
Pag. 9 / 9
Exemplar nr. 1
Toate documentele și dovezile pe baza cărora se realizează activitatea se procedează
aflați în dosarele comisiilor și în dosarul CEAC.
11. Cuprins
Coperta
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