
 

 

PROCEDURI  

 

 

PO-01.01Elaborare cod etică. 

PO-02.01Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post. 

PO-02.02Delegarea de atribuţii. 

PO-03.01Evaluarea performanţelor angajaţilor. 

PO-04.01Analiza şi stabilirea structurii organizatorice. 

PO-05.01Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ. 

PO-06.01Planificarea resurselor în atingerea obiectivelor. 

PO-07.01Monitorizarea şi raportarea performanţelor. 

PO-08.01Determinarea expunerii la risc. 

PO-10.01Supravegherea desfăşurării activităţilor în unitatea de           

învăţământ. 

PO-11.01Asigurarea continuitîţii activităţilor desfăşurate în unitatea de 

învăţământ. 

PO-12.01Realizarea circuitului informaţiilor. 

PO-13.01Realizarea circuitului documentelor. 

PO-13.02Arhivarea documentelor. 

PO-13.03Realiyarea activităţilor de inventariere. 

PO-14.01Realiyarea contabilă şi fimamciară. 

PO-93.01Procedura operaţională întocmirea bugetului. 

PO-93.02Procedura operaţională întocmirea ALOP 

PO-93.03Procedura operaţională control financiar preventiv propriu. 

PO-93.04Procedura operaţională achiziţii publice. 

PO-15.01PO-Realizarea verificării şi evaluării controlului intern 

managerial. 

 

 

 

 



PO-01.01Desemnarea consilier de etică. 

PO-01.02Elaborarea codului de etică. 

PO-01.03Semnalarea neregularităţilor. 

PO-01.04Cercetare disciplinară. 

PO-01.05Identificarea şi gestionarea abaterilor. 

 

PO-02.01 Întocmirea, actualizarea, aprobarea fişelor de post. 

PO-02.02Identificarea şi monitorizarea funcţiilor sensibile. 

PO-02.03Delegarea de atribuţii. 

 

 

PO-03.01Evaluarea performanţelor angajaţilor. 

PO-03.02Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat. 

 

 

PO-04.01Analizarea şi stabilirea structurii organizatorice. 

 

PO- 05.01Stabilirea obiectivelor unităţii de învăţământ. 

PO-05.02Stabilirea şi reevaluarea obiectivelor. 

 

PO-06.01Planificarea resurselor ân vederea atingerii obiectivelor. 

PO-06.02Raportarea periodică a realizării activităţilor asociate 

îndeplinirii obiectivelor stabilite în planurile manageriale. 

 

 

PO-07.01Monitorizarea şi raportarea performanţelor. 

 

PO-08.01Implementarea SCIM. 

PO-08.02Determinarea expunerii la risc. 

 

PO-09.01Desemnarea CCIM 

PO-09.02Elaborarea şi codificarea procedurilor generale şi 

operaţionale. 

 

PO-92.01Constituirea şi completarea dosarelor personale ale angajaţilor 

PO-92.02Organizarea concursurilor de angajare 

PO-92.03Programarea, modificarea şi efectuarea C.O. 

PO-92.04Întocmirea registrului general al angajaţilor 

PO-92.05 Întocmirea pontaj 

PO-92.06Elaborarea şi aplicarea deciziilor 



PO-92.07Eliberarea adeverinţelor 

Po-92.08Acte de studii 

 

PO-93.01Întocmirea bugetului 

PO-93.02Registru Carte mare 

PO-93.03Registru Jurnal 

PO-93.04Înregistrarea în contabilitate 

PO-93.05CFP propriu 

PO-93.06Achiziţii publice 

 

  

PO-94.01Gestionarea materialelor igienice 

PO-94.02Utilizarea microbuzului şcolar 

PO-94.03Foi parcurs şi FAZ 

PO-94.04Gestionarea patrimoniului unităţii 

PO-94.05Gestionarea deşeurilor 

 

PO-95.01Gestionarea fondului de carte 

PO-95.02Utilizarea fondului de carte 

 

PO-96.01Organizarea şi funcţionarea Consiliului profesoral 

PO-96.02Desemnarea membrilor Consiliului profesoral 

PO-96.03Organiyarea şi funcţionarea comisiilor metodice 

PO-96.04Alegerea CDD 

PO-96.05Prevenirea şi combaterea violenţei 

PO-96.06Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

PO-96.07Stabilirea şi acordarea burselor 

PO-96.08Evaluarea şi urmărirea progresului şcolar 

PO-96.09Organizarea şi desfăşurarea examenului de corigenţă 

PO-96.10Organizarea şi desfăşurarea examenului de diferenţă 

PO-96.11Comportamentul şi ţinuta elevilor 

PO-96.12Sancţionarea elevilor 

PO-96.13Organizarea şi acordarea primului ajutor în caz de accident 

PO-96.14Organizarea şi desfăşurarea evacuării în caz de incendiu 

PO-96.15Instruirea privind protecţia muncii 

PO-96.16Elaborarea planificărilor 

PO-96.17Consemnarea notelor şi absenţelor în catalog 

PO-96.18Efectuarea asistenţelor la clasă 

 

 

 



PO-97.01Organizarea şi funcţionarea C.A. 

PO-97.02Emiterea hotărârilor C.A. 

PO-97.03Punerea şi aplicarea hotărârii C.A. 

PO-97.04Sancţionarea disciplinară 

 

 

PO-10.01Supravegherea activităţii din unitatea de învăţământ 

 

 

PO-11.01Asigurarea continuităţii activităţilor desfăşurate în unitatea de 

învăţământ 

 

 

PO-12.01Circuitul informaţiilor 

PO-12.02Comunicarea inter şi intrainstituţională 

PO-12.03Corespondenţa intra şi interinstituţională 

 

 

PO-13.01Realizarea circuitului documentelor 

PO-13.02Arhivarea documentelor 

PO-13.03Realizarea activităţii de inventariere 

 

 

PO-14.01Raportarea contabilă şi financiară 

PO-14.02Utilizarea resurselor 

 

 

PO-15.01Evaluarea SCIM 

PO-15.02Strategii de control 

 

 

 

 

 

 

 


