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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Mosescu Ioana Iuliana 

 

Responsabil 

CEAC 

22.02.2019 

 

 

2 Verificat Mosescu Ioana Iuliana 

 

Responsabil 

CEAC 

22.02.2019 

 

 

3 Aprobat Prof. Copae Stelinina 

 

Director  

 

22.02.2019 
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Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

1 Editia 1 

 

-      22.02.2019 

 

2 Revizia 1 
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Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzarii 

 

Ex. 

nr. 

Compar-

timent 

 

Functia Nume si prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 22.02.2019 

 

 

 

2 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Secretar 

CEAC 

Dan Raluca Elena 22.02.2019 

 

 

 

3 Aprobare 1 Director Director Prof. Copae Stelinina  

 

 

 22.02.2019  

4 Verificare 1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 

 

 

22.02.2019  

5 Arhivare 1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 

 

 

22.02.2019  
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1. Scopul procedurii operationale 

 

1.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate in 

instituirea unei proceduri metodologice care stabileste un sistem prin care se identifică elevii din 

medii defavorizate precum şi modalitatile de incluziune a acestora în mediul şcolar din cadrul 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila. 

 

1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  

 

1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin 

faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il 

inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei.  

 

1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar 

pe director, în luarea deciziei;  

 

1.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;  
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2. Domeniul  de  aplicare 

2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;  

 

- Prezenta procedură se aplică de către toate compartimentele din cadrul Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Brăila implicate în activitatea instructiv – educativă a elevilor 

2.2.  Delimitarea  explicită  a  activităţii  procedurate  în  cadrul  portofoliului  de  activităţi 

desfăşurate de entitatea publică;  

 

- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi de management cu colaborarea tuturor comisiilor 

din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila;  

 

2.3.  Listarea  principalelor activităţi  de care depinde şi/sau  care depind  de activitatea 

procedurată;  

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: 

1.  Personal didactic; 

2.  Conducere ;  

3.  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

 

b.  De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:  

1. Personal didactic ;  

2. Conducere ;  

3. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 
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3.  Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurale 

   

3.1. Reglementări internaţionale 

 

3.2. Legislaţie primară 

 Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007 

 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; 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

 OMEN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă; 

 Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară 

şi orientarea profesională a copiilor, a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu CES OMECTS 

nr.6552 din 13 dec.2011, publicată în M.O. nr.45 din 19.01.2012. 

 

3.3. Legislaţia secundară 

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei unităţi 

şcolare; 

 

3.4. Alte  documente,  inclusiv   reglementari  interne   ale unitatii 

 a. RI 

 c. hotărâri interne (CA, Consiliul profesoral, director, CEAC) 
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4.  Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională 

 

 4.1.  Definiţii ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiţia si/sau daca este  cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura  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  

2. PS ( Procedura de 

sistem ) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 

nivelul tuturor compartimentelor din cadrul unităţii 

3. Compartiment Compartiment/comisie 

4. Conducătorul 

compartimentului 

Director general / director / administrator financiar/secretar / şef comisie 

5. PO ( Procedura 

Operaţională ) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii 

6. Ediţie a unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, 

aprobată şi difuzată 

7. 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  

8. Elevii cu cerinte 

speciale 

Elevii cărora li s-au identificat probleme de natură medicală, socială, de 

comportament şi care necesită consiliere şi o adaptare a procesului 

instructiv – educativ la problemele lor 

9. Invatare incluziva învăţare adaptată nevoilor elevilor 

10. Consilier scolar persoană care identifică problemele elevilor, îi consiliază şi orientează 

11. Progres scolar evoluţie de la rezultate slabe la învăţătură şi disciplină la rezultate mai 

bune. 
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12. Comportamente modalităţi de a acţiona în anumite împrejurări 

13. Activitati 

extracurriculare 

activităţi desfăşurate în afara programei şcolare obligatorii. 

 

 

  4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţionala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. F Formular  

8. C.E.A.C. Comisia de evaluare si asigurare a calitatii 

9. CES Cerinte educationale speciale 
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5. Descrierea procedurii operaţionale 

 

5.1. Generalităţi 

 

La începutul fiecărui an şcolar profesorii în colaborare cu personalul Centrului Școlar 

de Educație Incluzivă Brăila vor identifica copiii/elevii din mediile defavorizate şi problemele 

acestora.  

Pentru aceasta vor desfăşura următoarele activităţi: 

– discuţii cu copiii/elevii, observarea atitudinilor şi comportamentelor lor în timpul 

orelor, a pauzelor, în timpul activităţilor extracurriculare; 

– şedinţe cu părinţii; 

– aplicare de chestionare parintilor; 

– întâlniri ale colectivelor de educatoare de la grupele în care există copiii cu nevoi 

speciale; 

– întocmirea bazei de date. 

 

Caracteristici ale elevilor: cei mai mulţi dintre elevi provin din familii defavorizate din 

punct de vedere socio-economic; o parte dintre părinţii acestor elevi au un nivel educaţional 

redus şi din această cauză cei mai mulţi dintre elevi nu primesc sprijin în învăţare în cadrul 

familiilor lor. 

Caracteristici ale părinţilor elevilor: majoritatea părinţilor elevilor sunt preocupaţi 

mai curând de asigurarea subzistenţei decât de educarea/susţinerea copiilor pentru a participa 

la educaţie; există, la nivel general, două categorii de părinţi: cei care conştientizează 

importanţa educaţiei, dar nu pot susţine cheltuielile directe şi indirecte pentru participarea 

şcolară a propriilor copii; cei care nu recunosc importanţa educaţiei şi, ca urmare, nu investesc 

timp şi resurse pentru susţinerea participării şcolare a copiilor. 

 

5.2. Metode şi instrumente de cercetare 

În cercetare au fost utilizate metode calitative şi cantitative de cercetare, într-o abordare 

mixtă, care să asigure acoperirea ariilor de investigaţie şi să ofere informaţiile necesare pentru 
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a răspunde obiectivelor de cercetare. Astfel, metodologia de cercetare a cuprins următoarele 

categorii de metode: analiza de documente şi ancheta pe bază de interviu individual / interviu 

focalizat de grup semistructurat (focus-grup) / chestionar. 

În elaborarea instrumentelor de cercetare specifice s-a avut în vedere operaţionalizarea 

unui set comun de probleme de analiză. Aceste aspecte sau regăsit în conţinutul mai multor 

instrumente, în scopul creşterii obiectivităţii informaţiilor colectate şi al valorificării mai multor 

percepţii şi reprezentări cu privire la aceeaşi realitate şcolară: 

- practici de identificare, evaluare şi monitorizare a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

- participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; 

- resurse umane implicate în educaţia copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES: nevoi de 

formare, calitatea în activitatea la clasă; 

- resurse materiale şi financiare: suficienţă, adaptabilitate, modalităţi de identificare de 

resurse suplimentare; 

- aspecte caracteristice ale colaborării şcolii cu familia; 

- colaborarea şcolii cu alte instituţii cu rol în educaţia şi protecţia copiilor cu dizabilităţi 

şi/sau CES; 

- tranziţia acestor copii de la un nivel de studiu la altul; 

- climatul incluziv al şcolilor care cuprind copii cu dizabilităţi şi/sau CES; 

 

Orice cadru didactic care interactioneaza cu un elev care prezinta suspiciuni privind 

prezenta unei posibile dizabilitati si/sau a CES are obligatia de a informa in scris familia 

acestuia asupra situatiei suspectate si de a semnala situatia acestuia DGASPC de domiciliu in 

vederea declansarii procedurii de evaluare initiala astfel incat acesta sa beneficieze de 

diagnostic precoce si interventie timpurie. Informarea in scris se face cu avizul directorului 

unitatii de invatamant. 

 

Se vor ameliora relaţiile elev – elev, elev – profesor, elev – părinte prin consilierea 

acestora. 
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Procesul de integrare a elevilor provenind din medii defavorizate va fi monitorizat prin 

aplicare/rezolvare de chestionare, urmărirea progresului şcolar, întâlniri profesori – elevi – 

părinţi. 

Evaluarea procesului de integrare a elevilor din medii defavorizate se va realiza 

semestrial, anual şi la sfârşitul unui ciclu de studiu, prin întocmire de situaţii statistice privind: 

– numărul de absenţe 

– rezultatele la învăţătură 

– relaţia elev – elev 

– relaţia elev – cadre didactice 

– relaţia elev – părinţi 

 

5.3. Resurse necesare:  

5.3.1. Resurse materiale:  

- conform organigramei  

5.3.2. Resurse umane:  

- conform statelor de funcţii 

5.3.3. Resurse financiare:  

- conform bugetului anual aprobat  

 

5.4. Etape de lucru 

1. Identificarea și evaluarea inițială a cazurilor – profesor, psiholog, director; 

2. Monitorizarea procesul de integrare – psiholog, educatoare – pe parcursul semestrului și în 

special la finele acestuia 

3. Evaluarea procesului de integrare a elevilor din medii defavorizate se va realiza semestrial, 

anual şi la sfârşitul unui ciclu de studiu, prin întocmire de situaţii statistice. 

 

5.6. Revizuirea 

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

Modificările ulterioare vor fi realizate de către Directorul educativ şi vor fi validate de 

Consiliul de Administratie. 
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5.7. Monitorizarea 

Monitorizarea procedurii se face de catre Responsabilul C.E.A.C. si de catre echipa 

manageriala a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila. 

6. Responsabilităţi 

 

a. CEAC: 

 

 

 

b. Educatoarele : 

elevii din medii defavorizate 

elevii din medii defavorizate 

elevii din medii defavorizate. 

 

c. Psihologul: 

elevii din medii defavorizate. 

elevii din medii defavorizate. 

 

 pentru lucrul cu elevii din medii defavorizate. 

elevilor din medii defavorizate. 

ocesul de integrare a elevilor din medii defavorizate. 

 

d. Directorul: 

elevilor din medii defavorizate. 
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7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

 

Nr. 

crt. 

Ediție Data 

ediției 

Rev. Data 

reviziei 

Pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătotului 

compartimentului 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Data 

din PO 

- -  Actualizare OSGG 

Nr. 600 / 2018 

privind aprobarea 

Codului Controlului 

Intern 

 

 

 

 

 



 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU 

IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA 

ELEVILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE 

Ediţia: 1 

 
CENTRUL ȘCOLAR DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BRĂILA 

 

Revizia 0 

Cod: P.O. 83 Exemplar nr. 1 

 

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment Conducător 

compartiment 

Nume și prenume 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz 

nefavorabil 

Semnătura Data 

Semnătura Data Observații 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data 

retragerii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 
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10.  Anexe, înregistrări, arhivări 

  

 

Nr. 

anexa 

Denumirea 

anexei 

Elabora

tor 
Aprobat 

Nr. de 

exemplare 

Difuza

re 

Arhivare 
Alte 

loc perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         
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11. Cuprins 

Nr. Componentei 

în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1 Coperta   

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

5 Scopul procedurii operaţionale                            

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale            

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii 

operaţionale               

 

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în  procedura 

operaţională     

 

9 Descrierea procedurii operaţionale                        

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

11 Formular evidență modificări  

12 Formular analiză procedură  

13 Lista de difuzare a procedurii  

14 Anexe, înregistrări, arhivări                             

15 Cuprins  

 




