
 

SCOALA GIMNAZIALA 
ANDREI MURESANU 

PLOIESTI 

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA 
ELEVILOR PE BAZA DE 

COMPETENTE 
 

Ediţia: 1 
Nr. de ex.: 1 

Revizia: - 
Nr. de ex. :  

COMISIA DIRIGINTILOR- 
08 

PO.08-04 
Pagina  1 
Exemplar nr.:1  

 

 
Elemente privind 
responsabilii/ 

operaţiunea 

 
Numele şi 
prenumele 

 

 
Funcţia 

 
 

 
Data 

 
 

Semnătura 
 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Stoica Monica Resp.CEAC   

1.2. Aprobat Maria Bobelea- Vasilescu Director   

1.3 Aprobat Maria Bobelea- Vasilescu Director   

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale  
  

Ediţia/ revizia in 
cadrul ediţiei 

 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care  
se aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 
ediţiei 

1 2 3 4 
2.1. Ediţia 1 x x  

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

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

 
 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ: ROFUIP/2005, CAP. VI EVALUAREA ELEVILOR, art. 54-59 
 
 SCOP: - raportarea procesului de evaluare la competentele generale si specifice continute de programele 

scolare; 

 ARIA DE CUPRINDERE: toate cadrele didactice din Scoala Gimnaziala ,,Andrei Muresanu” Ploiesti 

 RESPONSABILITĂŢI:  responsabilii de comisii pe discipline/arii curriculare 

 

  
Scopul 

difuzării 
 

Exe
m-

plar 
nr. 1 

Compar-
timent 

 
Funcţia Nume şi prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare  Direcţiune Director Maria Bobelea- Vasilescu   

3.2. Informare       CEAC CEAC Stoica Monica   
3.3. Arhivare  Secretariat Secretar  Serban Florica   
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ETAPE: 

1.Cadrele  didactice  vor analiza în şedinţe ale catedrelor  de specialitate  documentele  nou aparute ori 

comunicate la consfatuirile cadrelor didactice şi vor adapta prevederile pentru fiecare   disciplină,  ciclu de 

învăţământ şi  nivel de clase. 

Termen:  30  sept 2013 

2 Testele initiale, formative, finale 

a) Testarea  iniţială ( prin teste scrise)  se va aplica în primele primele 2 săptămâni din anul şcolar.(conform 

procedurii existente)  

Termen: saptamana a 4-a din S . I. 

b) Testele  progresive / formative  se vor aplica cel puţin o dată pe semestru  --funcţie de numărul de ore 

prevăzute în planul cadru. 

Termen: conform planificarii 

c) Testul final se va aplica obligatoriu  la final de semestru . 

Termen: conform planificarii 

3.Rezultatele  testelor  vor fi prelucrate  de fiecare  profesor, centralizate şi analizate  la nivelul  catedrei, 

avizate  de şeful de catedră şi prezentate  directorului Scolii Gimnaziale ,,Andrei Muresanu” Ploiesti în 

maximum 3 zile lucrătoare de la data  finalizării aplicării  testelor. 

 Rezultatele  centralizate  vor fi trimise  la direcţiune în format electronic  conform Anexei 1 care face parte 

integrant  din prezenta  procedură. 

Termen: După aplicarea testelor cf. .3 

4.Rezultatele testelor  vor fi discutate/analizate  cu elevii  claselor unde au fost  aplicate, transmise  acestora 

şi părinţilor şi dacă este cazul vor fi trecute  în catalog, vor face suportul  stabilirii unor strategii  didactice  

şi  activităţi de învăţare.. 

a) Rezultatele  Testelor iniţiale nu vor fi trecute  catalog, vor genera strategii, metode şi  activităţi de 

învăţare care vor completa  Planificările semestriale şi anuale ale cadrului cadrului didactic, catedrei  şi 

scolii.  

b) Rezultatele Testelor  de evaluare a progresului  se vor trece în catalog, vor fi analizate  în cadrul catedrei,  

se vor  centraliza şi pot fi cerute de directorul scolii  cu ocazia  asistenţelor la lecţii sau ori de câte ori  

consideră necesar. 
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Evaluarea  progresului  şcolar se poate realiza  şi prin probe orale / practice practice: portofolii, produse ale 

activitatii etc. 

c) Rezultatel Testelor finale constituie element de  comparaţie privind evoluţia pregătirii elevilor, 

progresul/regresul, pot fi trecute trecute în materialele de analiză a calităţii activităţilor instructiv – 

educative  şi în fişa de analiză a activităţii profesorului. 

Termen: Periodic 

Final de semestru  şi de an şcolar 

ANEXA 1 

a. Ciclul primar 

Clasa:.... 

Disciplina:............... 

Prof. Inv. Primar................ 

Rezultate Testare............... 

Numar elevi Suficient Bine Foarte bine 

    

b. Ciclul Gimnazial 

Catedra………… 

Responsabil…………… 

Rezultate Testare..................... 

Clasa/profesor 1-3,99 4-5,99 6-7,99 8-9,99 10 

Clasa a VaA      

Clasa a Va B      

 
 


