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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 
EDIŢIEI/ REVIZIEI 
Ediţia/ 
Revizi

a 
Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Ediţia 1 

Elaborat Luminiţa BURLUI Membru Comisia 
elab. proceduri 

Noiembrie 
2013  

Verificat Steluţa ASANDEI Responsabil CEAC Noiembrie  
2013  

Aprobat Raluca Mariana CIUDIN Director 
 28.11.2013  
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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării 

Ediţia 1 Procedură completă 
începând cu anul 

şcolar 2014-2015 

 
3. LISTA DE DIFUZARE  
 

 Scopul 
difuzării 

Compar- 
timent Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

3.1 Aplicare 

Cadrele didactice 
ce predau la 

clasele  
0-VIII 

  29.11.2013  

3.2 Informare Consiliul 
Profesoral 

Director Raluca Mariana 
CIUDIN 

noiembrie 
2013 

 

3.3 Evidenţă Cadrele didactice 
ce predau la 

clasele  
0-VIII 

Responsabil  Steluţa 
ASANDEI 

  

3.4 Arhivare Secretariat Secretar  Gheorghiţa 
Daniela 

NISTOREASA 

  

 
4. SCOPUL :  

Elaborarea, aplicarea şi verificarea orarului unităţii şcolare, conform reglementărilor legale 
şi cu respectarea planurilor cadru, pe clase şi pe profesori şi a condicii de prezenţă. 
 
5. Domeniul de aplicare 

Clasele de elevi şi cadrele didactice din Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni 
 

6.DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: 
 

6.1. Legislaţie primară: 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011. 

6.2. Legislaţie secundară: 
 Ordinul nr. 5565/2011al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar. 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 
 decizia de numire a comisiei 
 încadrările pe profesori  
 orarul pe clase şi pe profesori 
 condica de prezenţă 
 graficul de repartizare a sălilor de clasă 
 Regulamentul instituţiei de învăţământ 
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 Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare 

gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar din 07 octombrie 2011 (anexă 
la Ordinul nr. 5565/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar) 

 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii: 
a) procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie 

urmaţi, a metodelor şi procedeelor cu privire la aspectul procesual; 
b) Ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale; 
c) Orar: program săptămânal pe baza căruia se desfăşoară activitatea didactică în şcoli; 
d) Condica de prezenţă: document prin care se poate verifica prezenţa personalului 

conform sarcinilor cuvenite; 
7.2. Abrevieri: 

a) PO – procedură operaţională; 
b) CL – clase; 
c) PROF – profesori; 
d) COND – condica; 
e) MO – Monitorul Oficial; 
f) MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale;  
g) LEN –Legea Educaţiei Naţionale; 

 
8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
Se vor parcurge următorii paşi: 
 

Etapa  Operaţiunea  
 

Comunicarea deciziei de numire a 
comisiei 

-stabilirea temeiului legal ce impune emiterea deciziei 
-stabilirea persoanei, a persoanelor sau a comisiei 
desemnată să ducă la îndeplinire prevederile deciziei 
-întocmirea deciziei propriu-zise 
-înregistrarea în registrul special a deciziei întocmite 
-semnarea deciziei de directorul şcolii 
-înmânarea deciziei către persoanele însărcinate să ducă la 
îndeplinire prevederile acesteia 
-semnarea de primire şi luare la cunoştinţă a deciziei 
-predarea unui exemplar persoanei desemnate să 
gestioneze şi să actualizeze deciziile emise 

Repartizarea sălilor de clasă -întocmirea unui tabel cu toate spaţiile disponibile 
-stabilirea necesarului de săli de clasă 
-constituirea claselor şi numirea diriginţilor şi a învăţătorilor 
-repartizarea sălilor de clasă 

Stabilirea încadrării -directorul stabileşte încadrarea cadrelor didactice, numărul 
de ore prevăzut pe baza planurilor de învăţământ 
-introducerea datelor în program şi generarea orarului 
-aranjarea orelor se face ţinând cont de: numărul de ore 
optim pe zi, încărcarea sălilor de clasă, continuitatea orelor 
pe profesor şi gradul de solicitar al elevilor la diferite 
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discipline (să nu fie mai mult de 2 ore de acelaşi fel pe zi) 
Verificarea, aprobarea şi înregistrarea 
orarului 

-se verifică, aprobă orarul 

Afişarea orarului -se fişează orarul la avizierul şcolii şi se înmânează pe clase 
profesorilor diriginţi care îl vor afişa la avizierele claselor 

Scrierea condicii de prezenţă -responsabilul cu condica de prezenţă pune la dispoziţie 
condica pe cicluri de învăţământ, învăţătorilor şi profesorilor 

Urmărirea modului de respectare a  
orarului 

-se urmăreşte modul de respectare a programului conform 
orarului aprobat în C.A. (pentru o eficientă monitorizarea, 
fiecare sală de clasă va avea afişat pe uşă orarul clasei) 

Monitorizarea orarului -fiecare membru al comisiei va efectua monitorizarea 
conform planificării şi va completa fişa de monitorizare a 
orarului 

Analiza fişelor de monitorizare -se vor face raportări intermediare şi anuale şi se va elabora 
un plan de măsuri de îmbunătăţire, dacă este cazul 

Respectarea planului de îmbunătăţire -orice sugestie este binevenită şi înregistrată 
 

 
9. RESPONSABILITĂŢI 
9.1. Directorul unităţii de învăţământ: 
- stabileşte componenţa comisiei de  orar, responsabilul de comisie şi responsabilităţile acesteia 
- aprobă procedura 
- impune aplicarea acesteia 
9.2. Comisia  
- preia încadrările de la director şi întocmeşte orarul şcolii 
9.3. Responsabilul de procedură 
- răspunde de buna desfăşurare a procesului de elaborare, aplicare şi verificare a orarului 
10. ÎNREGISTRARE 
11. ANEXE ŞI FORMULARE 
 
12. CUPRINS 
 
Numărul componentei 
în cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale 

 
Pag 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea ediţiei/ reviziei  
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Lista de difuzare 
 

Nr. 
crt. Destinatar document Data 

difuzării 
Semnătura de luare 

la cunoştinţă 
1.  Agavriloaie Liliana 29. 11. 2013  
2.  Asandei Steluţa 29. 11. 2013  
3.  Barabulă Vasile 29. 11. 2013  
4.  Barabulă Mariana 29. 11. 2013  
5.  Burlui Luminiţa 29. 11. 2013  
6.  Ciudin Raluca-Mariana 29. 11. 2013  
7.  Florea Elena 29. 11. 2013  
8.  Grosu Ecaterina 29. 11. 2013  
9.  Mărisac Mioara 29. 11. 2013  
10.  Moisei Lucian Mihail 29. 11. 2013  
11.  Perju Camelia 29. 11. 2013  
12.  Pichiu Cristina Maria 29. 11. 2013  
13.  Sâsâiac Valentin 29. 11. 2013  
14.  Sava Maria 29. 11. 2013  
15.  Şeremet Adrian 29. 11. 2013  

 
 
 


