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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
1

Numele şi prenumele

Funcţia

2
Curcă Mihaiela Cornelia

Semnătura

Data

3
Profesor

4

5

Profesor

5.09.2018

1.1.

Elaborat

1.2.

Verificat

Capmare Lavinia

Membru CEAC

7.09.2019

1.3.

Avizat

Director: Munteanu
Mihaela Alina

Director

10.09.2019

1.4.

Aprobat

Director: Munteanu
Mihaela Alina

Director

10.09.2019

Tîrziman Monica

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

Ediţia sau, după caz,
revizia în cadrul ediţiei

2.1

1
Ediția I, Revizia 0

2.2
2.3.

Revizia 1
Revizia 2

Componentă
revizuită

Modalitatea reviziei

2

3
Cf. Instrucţiunii MEN nr. 1/2018

1

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

Scopul
Difuzării
1

Exempla
r
nr.
2

3.1.

Aplicare

8

3.2.

Informare

7

3.3.

Evidență
Arhivare

1

Funcţia

Nume şi
prenume

Data
Primirii

Semnătura

Compartiment
3

4

5

6

7

Personal
didactic
Comisie
metodica de
specialitate
Consiliul
pentru
curriculum
Consiliul de
Administrație
Comisia
pentru
Evaluare și
asigurarea
Calității
secretariat

Profesori
Responsabili
si membri ai
comisiei
Membrii CC

Membrii CA
Membrii
CEAC

Secretar
Mândru Loredana

4. Scopul procedurii
Scopul prezentei proceduri este de aplicare a prevederilor dispozițiilor Legii 1/2011:
evaluările inițiale devin reper pentru adaptarea procesului de învațare la particularitățile
beneficiarului direct-elevul.

2

Ediţia: I
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
DENUMIRE :

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Revizia: 0
Exemplar nr. 1.

Cod: P.O-CEAC-13
5. Domeniul de aplicare


Procedura se utilizează de către toate cadrele didactice ce predau discipline la care se
realizează evaluarea iniţială;



Procedura se foloseşte pentru aplicarea unitară la nivelul instituţiei a testării iniţiale,
pentru cunoaşterea nivelului real de pregătire al elevilor, pentru a stabili un parcurs
individualizat şi pentru a elabora planuri de acţiune ce vor duce la îndeplinire
obiectivele vizate prin măsurile remediale.

6. Documente de referinţă
Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă)
- Legea nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)
- O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi
completările ulterioare;
- O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;
- 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;
+ LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PROCEDURII
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
a. 7.1.Definiţii:

Nr.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

Procedură formalizată

Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru

Crt.
1.

stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi
sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor;
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau
un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor
compartimente dintr-o entitate publică.
2.

Sistem

de

managerial

control Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri,
procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului
managerial.

3.

Comisie

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial.

7.2 Abrevieri:
Nr.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

PO

Procedura operaţională

2.

PS

Procedură de sistem

3.

E.

Elaborare

4.

V.

Verificare

5.

A.

Aprobare

6.

Ap.

Aplicare

7.

Ah.

Arhivare

crt.

4
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8.Descrierea procedurii
Generalităţi:
Scopul prezentei proceduri este de aplicare a prevederilor dispozițiilor Legii 1/2011:
evaluările inițiale devin reper pentru adaptarea procesului de învațare la particularitățile
beneficiarului direct-elevul.
8.1.Planificarea operațiunilor.
Acţiuni
1.

Informarea privind evaluarea iniţială

2.

Stabilirea atribuţiilor în cadrul CMS

3.

Parcurgerea etapei de pregătire

4.

Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii de evaluare iniţială

5.

Analiza rezultatelor evaluării iniţiale

6.

Realizarea PA privind măsurile remediale

7.

Implementarea PA

8.2. Identificarea obiectivelor şi derularea activităţilor:
5
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Acţiuni
1. Informarea privind
evaluarea iniţială

OBIECTIVE
- Informarea în cadrul CP privind organizarea evaluării iniţiale;
- Întrunirea CC pentru stabilirea modalităţii de organizare şi
aplicare a Ei;
- Întruniri ale CMS pentru a organizarea Ei;
- Documentarea individuală privind cadrul legislativ / programe
şcolare/ evaluare/ standarde de performanţă.

2. Stabilirea atribuţiilor în
cadrul CMS

- Organizarea în CMS a activităţii de Ei;
- Analiza programei;
- Analiza modelelor elaborate la nivel naţional de CNEE (dacă
este cazul);
- Elaborarea testelor în CMS.

3. Parcurgerea etapei de

- Informarea elevilor de către profesori;

pregătire

- Parcurgerea etapei de recapitulare.

4. Organizarea,

- Stabilirea programului de aplicare;

desfăşurarea şi

- Aprobarea și informarea CP;

monitorizarea evaluării

- Aplicarea propriu-zisă;

iniţiale

- Evaluarea propriu-zisă;
- Întocmirea tabelelor nominale cu rezultatele.

5. Analiza rezultatelor
evaluării iniţiale

- Comunicarea rezultatelor şi analiza lor;
- Întocmirea rapoartelor pe clase;
- Analiza în CMS a rezultatelor globale ale claselor, a
problemelor tipice.
- Realizarea planurilor operaţionale de măsuri remediale la
nivelul CMS.
- Analiza rezultatelor la nivelul CC şi CP;

Modul de lucru
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Evaluarea inițiala are loc la începutul unui program de instruire (începutul unui ciclu
curricular,al unui ciclu școlar,al unui an școlar sau semestru,al unei unitați de învățare)Are
funcție diagnostică,scopul fiind cunoașterea stadiului inițial de la care se pleacă în abordarea
secvențelor de instruire,dar și o funcție prognostică,prin proiectarea eficientă,realistă,a
conținuturilor noii materii.
La începutul fiecarui nou an școlar se face o recapitulare ( una-doua saptamâni) a
materiei predate anul precedent.Se va pune accent pe acele noțiuni și aptitudini ce vor fi
folosite în predarea noii materii,iar în acesta etapa evaluarea se va face prin examinare orală.
La finalul recapitularii se da un test propus și aprobat în CMS însoțit de barem ce
conține aplicații la materia recapitulată (simple și cu grad mediu de dificultate):se evidențiază
lacunele elevilor luând evaluarea inițiala ca punct de reper, își face un plan de recuperare și
proiectează activitatea diferențiată.
După corectarea testului se va întocmi un tabel cu rezultatele testului, se comunică
elevilor notele, disfuncțiile întâlnite și măsurile de remediere a acestora.
Se comunică în CMS rezultatele obținute și se întocmește un tabel cu măsurile remediale.
Uneori, testul initial va fi folosit pentru evaluarea progresului elevilor la finalul anului școlar.
5.3.Resurse necesare:
5.3.1.Resurse materiale
 un calculator cu imprimanta;
 hârtie xerox;
 caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.
5.3.2. Resurse umane
Membrii Comisiilor metodice.
Elevi;
5.3.2.Resurse financiare

Conform bugetului pentru anul în curs.
9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
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Nr.
crt.
1.

Compartimentul (postul) / acţiunea
(operaţiunea)
Director/evaluare și control

2.
C.C, C.M.S, C.E.A.C/informare și
aplicare

10.Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea componentei din cadrul procedurii
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