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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul
ediției procedurii documentate

  Nr.
Crt

  Elemente privind
responsabilii/
operațiunea

  Numele și prenumele   Funcția   Data  
Semnătura

1 2 3 4 5 6

1.1 Elaborat Chitu Mirela Membru CEAC 19.01.2022

1.2 Elaborat Stanica Daniela Narcisa Membru CEAC 19.01.2022

1.3 Elaborat Cioroianu Sorin Membru CEAC 19.01.2022

1.4 Verificat Ignat Iuliana Responsabil CEAC 20.01.2022

1.5 Aprobat Dana-Elisabeta Piron Director 21.01.2022

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

  Nr. Crt   Ediția sau, după caz, revizia în
cadrul ediției

  Componenta
revizuită

  Modalitatea
reviziei

  Data de la care se aplică prevederile
ediției sau reviziei ediției

1 2 3 4 5
2.1 Ediția I-a

2.2 Revizia 0

2.3 Revizia 1 08.09.2021

2.4 Revizia 2 21.01.2022
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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   Ex.
nr.

  Compartiment   Funcția   Nume și prenume   Data
primirii

 
Semnătura

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Informare / Aplicare CEAC Membru CEAC Chitu Mirela 21.01.2022

3.2 Informare / Aplicare CEAC Membru CEAC Stanica Daniela Narcisa 21.01.2022

3.3 Informare / Aplicare CEAC Membru CEAC Cioroianu Sorin 21.01.2022

3.4 Informare / Aplicare CEAC Secretar CEAC Mircioi Mariana 21.01.2022

3.5 Aprobare Director Director Dana-Elisabeta Piron 21.01.2022

3.6 Verificare CEAC Responsabil CEAC Ignat Iuliana 21.01.2022

3.7 Arhivare CEAC Secretar CEAC Mircioi Mariana
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4. Scopul procedurii

4.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate
Informarea tuturor elevilor claselor terminale, despre programul de examene, modul și orarul de
desfășurare a examenelor de absolvire.

4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității

4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe
director, în luarea deciziei

4.5. Alte scopuri
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5. Domeniul de aplicare

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:
Stabilirea modalităților de realizare a proceselor de planificare a etapelor ce trebuie parcurse succesiv și
obligatoriu, pentru informarea tuturor elevilor claselor terminale, despre programul de examene, modul și
orarul de desfășurare a examenelor de absolvire.

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate
de unitate:
Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul unității.

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului pe care
această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității
procedurate:

5.4.1. Compartimente furnizoare de date:
Toate compartimentele.

5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate:
Toate compartimentele.

5.4.3. Compartimente implicate în procesul activităţii:
CEAC.
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6. Documente de referință

6.1. Reglementări internaționale:
- Nu este cazul.

6.2. Legislație primară:
- Hotărârea nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a
standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar;
- Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008;
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea
calităţii educaţiei;
- Metodologia de evaluare externă, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIP;
- Legea Educației Naționale 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare;
- OMEC nr. 5447 / 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

6.3. Legislație secundară:
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor
publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
- Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar conceput
şi distribuit de ARACIP fiecărei unităţi.

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității:
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității;
- Regulamentul Intern al unității;
- Decizii ale Conducătorului unității;
- Circuitul documentelor;
- Alte acte normative;
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7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții ale termenilor:

  Nr. Crt   Termenul   Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1 2 3

7.1.1 Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport
de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de
sistem şi proceduri operaţionale;

7.1.2 Procedură de sistem (procedură
generală)

Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul unității
aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o unitate;

7.1.3 Procedură operaţională (procedură de
lucru)

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
unuia sau mai multor compartimente dintr-o unitate, fără aplicabilitate la
nivelul întregii unități;

7.1.4 Document Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă
un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau
altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut;

7.1.5 Aprobare Confirmarea scrisă, semnătura şi datarea acesteia, a autorităţii desemnate de a
fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizaţie;

7.1.6 Verificare Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de către autoritatea
desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerinţele specificate,
inclusiv cerinţele Comisiei de Monitorizare;

7.1.7 Ediţie a unei proceduri operaţionale Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată;

7.1.8 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz, a
uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,
acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

7.2. Abrevieri ale termenilor:

  Nr. Crt   Abrevierea   Termenul abreviat
1 2 3

7.2.1 P.S. Procedură de sistem
7.2.2 P.O. Procedură operațională
7.2.3 E Elaborare
7.2.4 V Verificare
7.2.5 Ap. Aplicare
7.2.6 Ah. Arhivare
7.2.7 C.E.A.C. Comisia de evaluare și asigurare a calității
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8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități:
Examenul este o evaluare orală, scrisă sau practică destinată să măsoare cunoștințele, competența,
aptitudinile, pregătirea/rezistența fizică etc. 

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista și proveniența documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de
implementare a activității procedurate;
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care
au acces salariaţii unității.

8.2.3. Circuitul documentelor:
- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii unității a prevederilor
legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform pct.3.

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:
- Computer;
- Imprimantă;
- Copiator;
- Consumabile (cerneală/toner);
- Hârtie xerox;
- Dosare.

8.3.2. Resurse umane:
- Conducătorul unității;
- Comisia CEAC;
- Compartimentele prevăzute în organigrama unității.

8.3.3. Resurse financiare:
- Conform Bugetului aprobat al unității.

8.4. Modul de lucru:

8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:
Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele
implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
- Profesorii care predau la clasele terminale vor informa elevii despre conținutul programelor la
materiile respective.
- Fiecare elev va primi programa pentru examenul de absolvire.
- Diriginții vor face cunoscut elevilor orarul și modul de desfășurare al examenelor.
- Pentru fiecare informare se vă întocmi un proces verbal, semnat de elevi și profesori.
- În vederea pregătirii examenelor pentru absolvenți se creează baza de date la nivelul fiecărei unități de
învățământ, care să cuprindă datele personale ale elevilor, conform solicitărilor Comisiei Naționale de
Organizare.
- Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu precădere din rândul cadrelor didactice
abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației.
- Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane
mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, precum şi cu ziare, reviste, cărţi etc.
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Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un
bileţel/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până
după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale,
supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.
- Nu vor fi nominalizate în comisii, persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-
au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.
- Comisiile județene de organizare a examenelor pentru absolvenți vor asigura dotarea cu camere
funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se
desfășoară probele pentru examen pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se
multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.
- Activitatea de monitorizare a examenelor prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura
în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
- În vederea asigurării desfășurării corecte a examenelor pentru absolvenți, în conformitate cu
prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene de
organizare a examenelor verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după
încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau
tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de
fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ
respectivă.

- Se interzice candidaţilor să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele
asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor
personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor
fi primiți în examen.
- Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau
încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice
fel de lucrări: manuale, cărți, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate,
ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
- Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau
încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen,
telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite
conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor,
pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
- Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care
permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi
utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe
lucrarea scrisă respectivă.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate.
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9. Responsabilități

9.1. Conducătorul unității
- Aprobă procedura;
- Asigură implementarea și menținerea procedurii.

9.2. Comisia CEAC
- Aplică și menține procedura;
- Realizează activitățile descrise la termenele stabilite în prezenta procedură.
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10. Formular de evidenţă a modificărilor

  Nr. Crt   Ediţia   Data ediţiei   Revizia   Data
reviziei

  Nr.
pag.

 
Descrier
ea modif

icării

  Semnătura conducătorului
departamentului

1 2 3 4 5 6 7 8
10.1 -
10.2 I-a 1 08.09.2021 -
10.3 I-a 2 21.01.2022 -

11. Formular de analiză a procedurii

Nr.
crt.

Compartiment Conducător
compartiment

Nume și
prenume

Înlocuitor de
drept sau

delegat

Aviz favorabil Aviz
nefavorabil

Semnătura Data

Semnătura Data Observații

1. CEAC Ignat Iuliana 21.01.2022

2. Director Dana-Elisabeta
Piron

21.01.2022

12. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex. Compartiment Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătura Data
retragerii

Data intrării în vigoare
a procedurii

Semnătura

1 Conform Procesului Verbal de predare-primire.

13. Anexe

  Nr. Crt   Denumirea anexei   Elaborator   Aproba   Numar de exemplare   Arhivare
1 2 3 4 5 6

13.1 - - 1 -
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