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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR/REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII GENERALE
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1.
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Director

Teşulă Lenuța
-

Profesori
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1.
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1.
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Secretar
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4. SCOPUL PROCEDURII
Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi formularelor care se
elaborează, de către personalul ORGANIZAŢIEI.
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5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se adresează:


personalului din cadrul Școlii GeneraleNr. 1 Turluianu desemnat cu responsabilitate în

activităţile de la cap 4.
Aplicabilitatea ei demarează din momentul aprobării ei de către directorul unității de învățământ și
înregistrarea în registrul de intrări-ieșiri.
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6. DOCUMENTAŢIA APLICABILĂ PROCEDURII
Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurale
6.1. Reglementari internaţionale
6.2. Legislaţie primară
Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
OM_4742_10.08.2016-Statutul elevului
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - 2016
Ordin nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat
Legea nr. 500/2002 privind financtele publice cu modificările ulterioare
6.3. Legislaţia secundară

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
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7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA
GENERALĂ
Nr.crt. TERMENUL DEFINIŢIA
7.1.

ABREVIEREA

Procedură

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor care PG

operațională

trebuie urmați, a metodelor de lucru și a regulilor de
aplicare în vederea realizării unei activități

7.2.

Ediție

forma inițială sau actualizată a unei proceduri operaționale;

7.3.

Revizie

acțiune de modificare a uneia sau mai multor componente
ale PG.

7.4.

Aprobare

A

7.5.

Elaborare

E

7.6.

Verificare

V

7.7.

Aplicare

Ap

7.8.

Avizare

Av

7.9.

Arhivare

Ah
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8. DESCRIEREA PROCEDURII GENERALE (MOD DE LUCRU)
8.1. Generalități
Entităţile publice au obligația potrivit Ordinului nr. 946/04.07.2005 cu modificările si completările
ulterioare, să intocmeasca proceduri operaţionale.
Procedura operaţională = prezentare formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul
procesual.

8.2. Documente utilizate
Entitatile publice, in funcţie de marimea entitatii, de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de
management si control, de gradul de dotare, de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc., pot
utiliza modelul de procedura operaţionala in forma prezentata, in forme completate si imbunatatite cu
noi componente, sau pot elabora proceduri de proces, dupa modelul altor ghiduri întâlnite in practica
domeniului, cu precizarea ca, indiferent de forma adoptata, trebuie avute in vedere prevederile
Standardului de control intern nr. 17 "Proceduri". Pentru o buna gestionare a elaborarii, aprobarii si
aplicarii procedurilor operaţionale, conducătorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor
acţiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. Procedurile trebuie
elaborate, aprobate si aplicate in condiţiile cunoaşterii si respectării regulilor de management constituite
in cele 25 de standarde de control. Indiferent de activitatea la care se refera, o procedura operaţionala
poarta amprenta fiecărui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului
managerial, respectiv mediul de control, performanta si managementul riscului, informarea si
comunicarea, activitatile de control, auditarea si evaluarea. Condiţiile esenţiale ale procedurilor
operaţionale stabilesc, printre altele, ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hârtie si/sau
electronic, simple si specifice pentru fiecare activitate, actualizate in mod permanent si aduse la
cunostinta executanţilor si celorlalţi factori interesati. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea
personalului permit, operaţiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor
operaţionale, se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice.
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8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces
la baza de date, imprimanta, internet, legislație în vigoare.
8.3.2. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor
operaţionale sunt: director, responsabil CEAC, responsabili comisii din cadrul școlii, bibliotecar,
contabil, secretar.
8.3.3. Resurse financiare: sunt prevăzute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achiziţionarea
resurselor materiale.
8.4. Modul de lucru - Precizări privind componentele modelului de procedura operaţională
8.4.1. Precizări comune componentelor
Datele de identificare din cartuşul de capăt se trec pe fiecare pagină, cu modificările cerute de rubrici,
acolo unde este cazul. Denumirea procedurii operaţionale și codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecărei
comisii și trebuie să reflecte activitatea procedurată și locul acesteia în sistemul de codificare utilizat.
Ediţiile se numeroteaza cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe. Orice
modificare de reglementare, organizatorică sau de altă natură, cu efect asupra activității procedurate,
determină revizia sau, după caz, elaborarea unei noi ediţii pentru procedura operaţională respectivă: în
masura în care este posibil, se asigură pagina distinctă pentru fiecare componenta a procedurii
operaţionale.
8.4.2. Precizări specifice componentelor
Pct. l. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale:
- responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operaţiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie
internă a conducătorului entitații publice;
- când una sau mai multe dintre operaţiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o
comisie, în lista se cuprind toți membrii grupului sau ai comisiei.
Pct. 2 Situația ediţiilor și a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:
- se cuprind, în ordine cronologică, toate ediţiile si, respectiv, reviziile în cadrul ediţiilor;
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- când se realizează o noua ediţie a procedurii operaţionale, coloanele privind componenta revizuită,
precum și modalitatea reviziei, nu se completează;
- coloana Modalitatea reviziei priveşte acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
dupa caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaţionale;
Pct. 3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaza ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale:
- coloana Scopul difuzării are în vedere faptul că oricare compartiment/ persoană a cărui/cărei activitate
intră sub incidenţa aplicarii, informării, evidenței, arhivării sau este în alte scopuri în legătură cu
procedura respectivă trebuie să aibă la dispoziţie acest instrument, inclusiv cu ocazia actualizării prin noi
ediţii sau revizii.
Pct. 4. Scopul procedurii operaţionale:
1. Stabileşte modul de realizare a activității, compartimentele si persoanele implicate;
2. Dă asigurări cu privire la existența documentaţiei adecvate derulării activității;
3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiţii de fluctuație a personalului;
4. Spijină auditul, iar pe manager în luarea deciziei;
5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale.
Pct. 5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:
- aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entității publice, astfel încât la
fixarea și definirea activității (pct. 5.1), la delimitarea acesteia de alte activități (pct. 5.2 si 5.3) sau la
precizarea compartimentelor cu atribuții legate de activitatea respectivă (pct. 5.4) să fie eliminată orice
situație de suprapunere de activități, de activități necuprinse în procesul de analiză și elaborare a
procedurilor, de suprapunere de atribuții între compartimente, de atribuții pentru care nu au fost fixate
responsabilități etc.;
Domeniul de aplicare:
1. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul ____________________
2. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate
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Pct. 6: Documentele de referinţa (reglementari) aplicabile activitatii procedurate:
- această componentă priveşte, în special, listarea documentelor cu rol de reglementare față de activitatea
procedurată;
- este necesar să fie cunoscute ți respectate toate reglementările care guvemează fiecare activitate;
- gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor, unde:


reglementările internaţionale în legătură cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este

parte;


legislaţia primară se referă la legi și la ordonanţe ale Guvernului;



legislaţia secundară are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuții

de reglementare și care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonanţelor Guvernului;


alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislaţie tertiara), se refera la

instrucţiuni, precizări, decizii, ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate.
Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate:
1. Reglementari internaţionale
2. Legislaţie primară
3. Legislaţia secundară
4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.
Pct. 7. Definiţii și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operaţională:
- se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puţin cunoscuţi;
- prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.;
- se recomanda precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care defineşte termenul în cauză;
- se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de institutii etc.) utilizați cu mai
mare frecvență în textul procedurii operaţionale și/sau care, în urma acestei acţiuni, permit o înțelegere
și utilizare mai uşoară a procedurii;
- se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definiţiile termenilor, cât și abrevierile termenilor, să fie
aceea dată de prima apariţie în textul procedurii operaţionale a termenului definit sau abreviat, dupa caz;
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- în tabelele din modelul de procedură operaţionala au fost definiţi si, respectiv, abreviaţi, pentru
exemplificare, termeni utilizați în model.
Pct. 8 Descrierea procedurii operaţionale:
- aceasta componentă reprezintă, în fapt, esenţa procedurii operaţionale.
În acelaşi timp este și acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în
termeni foarte largi. Componenta este dependentă, în mod direct, de condiţiile concrete în care se
desfasoară activitatea respectivă în cadrul entității publice, de modul de organizare, de gradul de
subordonare, de gradul de dotare cu resurse materiale, financiare si umane, de calitatea și pregătirea
profesională a salariaţilor și, nu în ultimul rând, de gradul de dezvoltare a sistemelor de management și
control.
Cele câteva puncte și subpuncte, enumerate la aceasta componentă în prezentul model de procedura
operaţională, recomandă una din multitudinea de posibilități de descriere a acestei componente;
Pct. 8.1. Generalitati
Pct. 8.2. Documente utilizate
Pct. 8.2.1. Lista si provenienţa documentelor
Pct. 8.2.2. Continutul si rolul documentelor
Pct. 8.2.3. Circuitul documentelor
Pct. 8.3. Resurse necesare
- subpct. 8.3.1. Resurse materiale
- subpct. 8.3.2. Resurse umane
- subpct 8.3.3 "Resursa financiara” are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de
funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii, acoperirea
contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in
activitatea respectiva etc.), dar și a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume
activitati. De exemplu, în situatia unei activitati de achiziţie, resursa financiara trebuie sa reflecte sumele
din buget aferente programului de achiziţii al entitatii publice;
Pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus în procedura
operaţională, numai prin aportul salariaţilor implicaţi direct in acea activitate;
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- subpct. 8.4.1 "Planificarea operaţiunilor si a acţiunilor activitatii" se sprijină, pe de o parte, pe acţiunile
identificate, asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta "Responsabilitati si răspunderi
în derularea activității", iar pe de alta parte, pe o buna cunoaştere și stăpânire a cerinţelor generale și a
celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8 "Planificarea" si a Standardului de control
intern nr. 11 "Managementul riscului". Acţiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile, a
termenelor de realizare, a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora, a
condiţiilor de eficienta si legalitate impuse, puse in corelaţie si intr-o succesiune logica si cronologica,
constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operaţionala pentru activitatea
analizata;
- subpct. 8.4.2 "Derularea operaţiunilor si acţiunilor" reflecta programul de zi cu zi al
compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii, in care acesta/aceasta uzeaza de toate
instrumentele specifice si actioneaza corespunzător prevederilor din procedura operaţionala si, in
special, celor din instrumentul de planificare a activitatii. Se recomanda cuprinderea in procedura
operaţionala, sub forma tabelara, a modului de operare, unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se
deruleaza in legătură cu activitatea respectiva, iar pe orizontala se precizeaza intrările de informaţii (de
la cine? ce?), operaţiunile, actiunile/prelucrarile, completările etc., ce au loc fata de datele intrate,
instrumentele utilizate in acest scop, ieşirile de rezultate (care? către cine? etc.);
- subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat către mai multe direcţii, ca de
exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociaţi activitatii; furnizarea
datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii către beneficiarii acestora; identificarea
masurilor de imbunatatire etc.
Pct. 9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității:
- se va urmări identificarea tuturor acţiunilor care au loc in legătură cu activitatea procedurată, precum și
fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile și/sau, dupa caz,
răspunderile față de acestea;
- se recomanda cuprinderea acţiunilor in tabel, pe cat posibil, in ordinea logică a desfășurării lor, iar a
compartimentelor (posturilor), în ordinea intervenţiei in proces;
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- în tabelul 9 din modelul de procedura operaţionala, compartimentele (posturile) au fost simbolizate,
ipotetic, cu I, II, III, ..., acţiunile (operaţiunile), cu a, b, c, ..., iar responsabilitatile/raspunderile, cu
abrevierile regăsite in tabelul 7.2, unde: E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah.
= arhivare. Observam, de exemplu, ca operaţiunea a este o operaţiune de elaborare E, care revine
compartimentului I; operaţiunea c este o operaţiune de aprobare A, in raspunderea postului III; acţiunea
e este o acţiune de arhivare Ah., ce revine compartimentului V etc.
Pct. 10 Cuprins - este necesar ca procedura operaţională să aibă un cuprins pentru a se gasi mai uşor
componentele acesteia de către utilizatori.
Pct. 11 Anexe, înregistrări, arhivări:
- este necesar ca procedura operaţională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante, prezentate în
cadrul celorlalte componente ale acesteia, și care sunt aplicabile în realizarea activității;
- pentru o mai bună ordonare și evidență a anexelor, se recomandă întocmirea tabelului prezentat la
componenta din model.

Pagină 15 din 18

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1
TURLUIANU, BEREŞTI-TAZLĂU,
JUDEŢUL BACĂU
COMISIA:
EVALUAREA ŞI ASIGURAREA
CALITĂŢII (CEAC)

Ediția : 1
Nr. exemplare
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
,,ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAȚIONALE
la Școala Gimnazială Nr. 1 Turluianu”

Revizia: 0
Exemplar: 1

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA PROCEDURII

Nr.crt. COMPARTIMENTUL

I

1.

Responsabil CEAC

E

2.

Membri CEAC

3.

Director

4.

Cadre didactice, diriginți, comisii

II

III

IV

V

V, Av
A
Ap

metodice, catedre
5.

Secretar

Ah
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10. CUPRINS
Numărul componentei în

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

pagina

Coperta

1

cadrul P.O.

1.

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea 2
ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii
generale

2.

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 3
generale

3.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, 4
după, caz, revizia din cadrul ediției procedurii generale

4.

Scopul procedurii generale

5

5.

Domeniul de aplicare a procedurii generale

6

6.

Documentația aplicabilă procedurii generale

7

7.

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura

8

generala

8.

Descrierea procedurii generale (mod de lucru)

9

9.

Responsabilități și răspunderi în derularea procedurii

16

10.

Cuprins

17

11.

Anexe
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