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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIŢIEI/ REVIZIEI 
Ediţia/ 
Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Luminiţa BURLUI 
Membru Comisia 
elab. proceduri 

 

Noiembrie  
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabil CEAC Noiembrie  
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 

28.11.2013  
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 02.12.2013 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Ex. 
nr. 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.1 Informare 1 CP Director Raluca Mariana 
CIUDIN 29.11.2013  

3.2 Aplicare  2 Toate cadrele 
didactice 

  29.11.2013  

3.3 Evidenţă 3 Comisia CEAC Reponsabil  Steluţa ASANDEI 29.11.2013  
3.4 Arhivare 4 Secretariat Secretară  Gheorghiţa 

Daniela 
NISTOREASA 

  

 
Documente de referință: 

 Cataloage, portofolii (ale comisiilor metodice, cadrelor didactice, elevilor, ale proiectelor 
educative), fise de progres scolar, rapoarte semestriale si anuale, produse ale activitatii elevilor, 
revista scolii etc. 
 
Scopul: Asigurarea monitorizarii activitatii de evaluare a rezultatelor invatarii. 
Aria de cuprindere:  
Procedura se aplica tuturor cadrelor didactice care realizeaza evaluarea elevilor, la activităţi 
curriculare, extracurriculare şi extrascolare. 
Responsabilităţi: 

Responsabilii de comisii metodice, consilierul educativ şi directorul scolii. 
Perioada de aplicare: 

Se aplica pe perioada intregului an scolar. 
Procedura propriu-zisă (paşii / regulile / instrucţiunile de lucru pentru aplicarea procedurii): 
1. Activităţile de evaluare (iniţiale, curente, finale) se planifică de catre fiecare comisie metodică, 
la inceputul semestrelor. 
2. Testarea initială a elevilor, cu rol de orientare si optimizare a invatarii, se realizeaza in primele 
trei saptamani de la începerea anului şcolar. 
3. Rezultatele obţinute la testul iniţial devin reper pentru adaptarea procesului de învăţare la 
nivelul de pregatire al elevilor, constatat prin test. 
4. Rezultatele la testul iniţial, analizate, procesate si însotite de concluzii şi măsuri, se 
inregistreaza in dosarul comisiei metodice, forma letrica sau electronica. 
5. Pe parcursul semestrelor va creşte ponderea evaluării “pentru învăţare” (evaluarea curentă, 
formativă) utilizată cu scopul determinarii progresului şcolar al fiecarui elev.  
6. Rezultatele evaluarii curente, în afara notelor înregistrate în catalog, vor fi reţinute de fiecare 
cadru didactic – sub forme la alegere – pentru a putea descrie “punctele tari” şi “punctele slabe” în 
realizarea obiectivelor curriculare, pentru fiecare clasa şi pentru fiecare elev. 



7. La sfârşitul unitatilor de învăţare, la sfârşitul semestrelor se vor aplica elevilor lucrări de 
evaluare “a învăţarii” (teste sumative). 
8. Rezultatele obţinute de elevi la testele de evaluare “a învăţării” vor fi analizate şi comparate 
cu rezultatele de la testele de evaluare iniţială. Pe aceasta bază se vor întocmi “fişele de progres la 
învăţare”. 
9. Înscrisurile cu rezultatele “de progres la învăţare” ale elevilor vor fi păstrate în dosarul 
comisiei metodice, forma letrică sau electronică. 
10. Rezultatele şcolare obţinute de elevi şi progresul realizat de aceştia vor fi aduse la cunoştinţa 
părinţilor şi a elevilor, prin următoarele modalităţi: analize ale situaţiei la învăţătură în cadrul orelor 
de dirigenţie, în cadrul şedinţelor cu părinţii, corespondenţa cu părinţii – în format letric şi 
electronic, discuţii individuale cu părinţii, elevii s.a. modalităţi. 
11. Coordonatorii, responsabilii de activităţi educative extracurriculare, extraşcolare vor include în 
rapoartele semestriale şi anuale “valoarea adaugată” ca urmare a desfăşurării acestor activităţi  şi 
vor sublinia efectele acestora asupra grupurilor-ţintă/elevilor participanţi. 
12. Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, cât şi cei care au progresat semnificativ – atât la 
activităţi curriculare, cât şi extracurriculare şi extrascolare vor fi evidentiaţi, popularizaţi prin 
mijloacele şi facilităţile de care dispune şcoala (aviziere, revista şcolii, pagina web, întâlniri festive 
s.a.). 

ANEXE ŞI FORMULARE 
Fişă cu înregistrarea progresului pe elevi – anexa 1 
Fişă cu înregistrarea progresului pe clase – anexa 2 

 
 

Lista de difuzare 
       

Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013  
2.  Asandei Steluţa 29. 11. 2013  
3.  Barabulă Vasile 29. 11. 2013  
4.  Barabulă Mariana 29. 11. 2013  
5.  Burlui Luminiţa 29. 11. 2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013  
7.  Florea Elena 29. 11. 2013  
8.  Grosu Ecaterina 29. 11. 2013  
9.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013  
11.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
12.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013  
14.  Sava Maria 29. 11. 2013  
15.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  

 
 
 
 



 
Anexa 1  

Fişă cu înregistrarea progresului elevilor la disciplina ……………………..…. 
 

Clasa ..............................                                         Prof…………………………………… 
 
Sem I /II / an      şcolar………………….............. 

 
Nr 
crt 

Elev  Rezultate la 
evaluarea 
predictivă 

din 
septembrie 

Rezultate la evaluarea 
sumativă la sfârșitul sem. I 

Observații 
Măsuri 

Sem. I 
(nota) 

An școlar 
(nota) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
  

 
Nr. de elevi care au înregistrat progres………, nr. de elevi care au înregistrat regres…….......  

(situaţia statistică s-a întocmit pe baza documentelor şcolare, prin raportare la rezultatele 

obţinute la testul iniţial) 

 
 
 

 
 
Data întocmirii…………………                                                          Semnătura cadrului didactic, 
 
Data predării ........................... 

 
 
 



Anexa 2 
 

Fişă cu înregistrarea progresului elevilor la 
 

disciplina ……………………..….                               Prof…………………………………… 
Sem I /II / an şcolar…………………. 

 
Clasa Rezultate obținute la evaluarea predictivă din septembrie Rezultate obținute la evaluarea sumativă la sfârșitul sem/anului 

școlar 
Nr. elevi care au obținut nota Nr. elevi care au obținut nota 

 
Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 

             
             
             
             
             
             
             
             

 
 

 

Nr. de elevi care au înregistrat progres………, nr. de elevi care au înregistrat regres…….......  (situaţia statistică s-a întocmit pe 

baza documentelor şcolare, prin raportare la rezultatele obţinute la testul iniţial) 

 
 
 

 
 
Data întocmirii…………………                                                                                                    Semnătura cadrului didactic, 
 



Data predării .........................



 


