
 

Nr.1499/13.10.2015 

Listăproceduri 

 

Nr. 
crt 

Numeprocedură Cod procedură 

PROCEDURI DE SISTEM 
1. Procedura operationala privind activitatea de CFP P.O.01 

2. Procedura operationala privind Circuitul documentelor P.O.02 
3. Procedura operationala privind organizarea si 

conducerea contabilitatii 
P.O.03 

4. Procedura operationala privind plata Bani de Liceu P.O.04 

5. Procedura operationala privind modul de completare a 
Registrului Jurnal  

P.O.05 

6. Procedura operationala privind angajamentele 
bugetare 

P.O.06 

7. Procedura operationala privind completarea registrul 
Cartea mare 

P.O.07 

8. Procedura operationala privind intocmirea planului 
anual de achizitii publice 

P.O.08 

9. Procedura operationala privind fundamentarea 
cheltuielilor pentru elaborarea proiectului de buget 

P.O.09 

10. Procedura operationala  privind delegarea P.O.10 

11. Procedura operationala privind Inventarierea 
elementelor de activ si pasiv 

P.O.11 

12. Procedura operationala privind urmarirea si verificarea 
procesului de predare - invatare 

P.O.12 

13. Procedura operationala privind elaborarea, aplicarea si 
interpretarea chestionarelor 

P.O.13 

14. Procedura operationala privind elaborarea si stabilirea P.O.14 



ofertei CDS la nivelul scolii 

15. Procedura operationala privind casarea documentelor 
de biblioteca 

P.O.15 

16. Procedura operationala privind inventarierea 
Colectiilor de biblioteca 

P.O.16 

17. Procedura operationala privind elaborarea deciziilor P.O.17 

18. Procedura operationala privind activitatea de arhivare P.O.18 
19. Procedura operationala privind intocmirea si 

actualizarea fiselor de post 
P.O.19 

20. Procedura operationala privind intocmire stat de plata 
- Edusal 

P.O.20 

PROCEDURI CEAC 
1. Procedura operaţională privind întocmirea 

planificărilor anuale 
P.O.21 

2. Proceduraoperaţionalăprivindidentificareastilurilor de 
învăţare 

P.O.22 

3. Procedura operaţională privind întocmirea orarului P.O.23 
4. Proceduraoperaţionalăprivindelaborarea CDS P.O.24 

5. Procedura operaţională privind întocmirea şi 
verificarea portofoliilor cadrelor didactice 

P.O.25 

6. Proceduraoperaţionalăprivindperfecţionarea-
formareacontinuă 

P.O.26 

7. Proceduraoperaţionalăprivindsancţionareapersonalului 
didactic, didactic auxiliarşinedidactic  

P.O.27 

8. Procedura operaţională privind elevul de serviciu P.O.28 
9. Procedura operaţională privind identificarea şi 

combaterea insuccesului şcolar 
P.O.29 

10. Procedura operaţională privind întocmirea fişei 
postului 

P.O.30 

11. Procedura operaţională pentru elaborarea 
documentelor SMC 

P.O.31 

12. Procedură operațională de elaborare și aplicare a 
chestionarelor 

P.O.32 

13. Procedură operațională privind observarea predării-
observării 

P.O.33 

14. Procedură operațională privind notarea ritmică şi P.O.34 



parcurgerea programei şcolare 

15. Procedură operaționalăprivind promovarea imaginii 

școlii 

P.O.35 

16. Procedură operaționalăprivind concursurile 

extrașcolare 

P.O.36 

17. Procedură operaționalăprivind autoevaluarea 

instituțională 

P.O.37 

18. Procedura operațională privind comunicarea internă și 

externă 

P.O.38 

19. Procedura operațională privind acordarea primului 

ajutor 

P.O.39 

20. Procedura operațională privind comisia pentru 

curriculum 

P.O.40 

21. Procedura operațională privind evaluarea cadrelor 

didactic 

P.O.41 

22. Procedura operațională pentru comisia de gestionare 

SIIIR 

P.O.42 

23. Procedura operaţională a comisiei de evaluare și 

asigurare a calității în învățământ 

P.O.43 

24. Procedura operaţională privind privind pregatirea 

elevilor pentru examenul de bacalaureat și evaluare 

națională 

P.O.44 

25. Proceduraoperaţionalăprivindevaluarea opiniilor 
părinţilor şi elevilor  

 

P.O.45 

26. Proceduraoperaţionalăprivindaccesul la informațiile de P.O.46 



interes public 

27. Proceduraoperaţionalăprivindgestionareasituațiilor de 
urgență 

p 

P.O.47 

28. Procedura de informare a 
elevilorșipărințilorprivindprogresulrealizatşi 

rezultateleşcolare ale acestora 
 

P.O.48 

29. Procedurăoperaționalăprivind 
evaluareasistematică a satisfacţiei 

personalului 

P.O.49 

30. Proceduraprivindprogramul de 
dezvoltare a sistemului de control managerial 

P.O.50 

 


