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CLASIFICAREA ȘI GESTIONAREA DOVEZILOR 

 

   A. Modalități de clasificare a dovezilor: 

      a) Dovezi generale 

 Proiectul de dezvoltare instituțională (PDI); 
 Documentele privind marketing-ul școlii (oferte educaționale, pliante etc.); 

 Orarul școlii; 

 Oferta CDȘ; 

 Regulamentul intern; 

 Aviziere; 

 Baza de date cu situația absolvenților; 

 Orarul activităților diferențiate (recuperare, performanță); 

 Cataloagele școlare; 

 Mapele de lucru. 
 

b) Dovezile specifice ale C.E.A.C. 

 Programele subcomisiilor; 
 Documentele de lucru ale comisiei; 

 Dosarele cu rapoartele de activitate, de monitorizare, de evaluare; 

 Dosarele cu chestionare; 

 Dosarele cu fișele de observare ale lecțiilor; 

 Dosarele cu procese verbale: 

 Dosarele profesorilor( personale și dirigenție); 
 

     c) Dovezi ale serviciului secretariat, contabilitate, administrativ 

 Documentele contabile specifice: 
 Cărțile de muncă și fișele  postului; 

 Procesele verbale și notele interne; 

 Cataloagele școlare; 

 Fișele de opțiuni pentru clasa a VIII-a - diriginți, directori; 

 Fișele pentru CDȘ; 

 Dosarele de la  examenul de diferență/corigență: 

 Fișele absolvenților, completate de diriginți; 

 Baza de date cu situația absolvenților; 

 Chestionarele absolvenților; 

 Asigurarea șanselor egale: formarea colectivelor de elevi  fără nicio discriminare; 

 Diverse fișe de instructaj; 

 Documentele din arhiva școlii. 
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      d) Dovezile cadrelor didactice. Dosarele personale pe programe de 

învățare 

 Programa școlară; 

 Planificările calendaristice; 

 Proiectarea  unităților de învățare; 

 Un set de proiecte de lecții complete; 

 Modele de teste: inițiale, de parcurs; 

 Modele de fișe de lucru; 

 Fișele de evaluare a  lecțiilor; 

 Fișele de notare paralelă; 

 Chestionarele pentru managementul comunicării; 

 Situații statistice: media testelor inițiale, media semestrială; 

 Fișele de activitate pentru elevi. 
 

      e) Dovezile diriginților 

 Mapa activității educative; 
 Tabelele nominale semnate de elevi (pentru luarea la cunoștință privind NTSM, etc.); 

 Chestionarele pentru stabilirea stilurilor de învățare ale elevilor ( însotite de răspunsurile 
elevilor); 

 Fisele pentru opțiuni CDS; 

 Procesele verbale ale instruirilor Consiliului clasei, ale ședințelor cu părinții etc.; 

 Procesele verbale pentru discutarea situației școlare la sfârșitul unui semestru; 

 Diverse documente de lucru ale dirigintelui. 
 

    B. Modalitățile de gestionare a dovezilor 

     a) Selectarea dovezilor 

      Se face in funcție de categorie: 

1. DOVEZILE  GENERALE - sunt selectate, în funcție de specificul lor, de către întregul personal; 
 

2. DOVEZILE  SPECIFICE - sunt selectate de către CEAC, serviciul administrativ și de către cadrele 
didactice; 

 

a) Păstrarea dovezilor 

     Se face în funcție de categorie: 

1. DOVEZILE GENERALE – sunt păstrate, în funcție de specificul lor, de către direcțiune, de 
serviciul administrativ sau de către comisia de calitate; 
 

2. DOVEZILE SPECIFICE – sunt păstrate de către CEAC, serviciul administrativ                    
(secretariat, contabilitate, arhivă), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează de către cadre 
didactice. 

 

Activitatea de selectare, păstrare si verificare a dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită 

în cadrul CEAC, cu atribuții in acest sens. 


