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8. Descrierea procedurii operaționale; 
9. Atribuții și responsabilităţi şi în derularea 
activităţii 
10.Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în 
procedura operaţională; 
12.Cuprins 

2.3. Revizia II    
 
 
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca Maria 10.10.2020  
3.2. Aplicare 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 10.10.2020  
3.4. Aplicare Conform 

Deciziei Nr. 
1015 / 

01.09.2020 

Educativ Învăţători 
Profesori  

Conform 
statului de 

funcţii aprobat 

10.10.2020  

3.5. Informare 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 10.10.2020  
3.6. Informare 1 Asociaţia de 

Părinţi 
Preşedinte Turcitu Vasile 10.10.2020  

3.7. Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 10.10.2020  
3.8 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma Gabriela 10.10.2020  
3.9 Alte 

scopuri 
 Postare pe  

site-ul şcolii 
    

 
 
4. SCOPUL 

 
 Procedura asigură transparența decizițională cu privire la respectarea și aplicarea 
prevederilor legale în vigoare, LEN, ROFUIP, ROFUIP-39, Statutul elevului, cu privire la 
constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului Profesoral din Școala Gimnazială Nr.39  

Procedura are ca scop optimizarea desfăşurării activității Consiliului Profesoral şi implicit a 
procesului instructiv-educativ din Şcoala Gimnazială nr. 39.  

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 

manager, în luarea deciziei; 
4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;  
 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE 
 

5.1.  Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează personalul angajat al unității de 
învățământ; 

5.2.  La procedură participă toate Serviciile şi Compartimentele interesate; 
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5.3.  Procedura operaţională este modalitatea de baza prin care sunt stabilite condițiile și 
termenele de organizare și funcționare a activității Consiliului Profesoral din Școala 
Gimnazială Nr.39 . 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare; 
• OMEN nr.5447/31.08.2020, Anexa – Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
• Legea nr.87/2006 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 
• Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
• Ordin comun MEC/MS nr.5487/1494/31.08.2020; 
• Regulamentul (UE) 679/2016  - Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR); 
• Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea video, 

publicate 17 martie 2010, Bruxelles; 
• Procedura operațională PO 69 SG39 (Revizia1 - Nr.69/1/10.09.2020); 
• Legea nr.544/2001; 
• OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice; 
 
 

7. DOCUMENTE CONEXE 
 

• Decizia internă Nr. 1015 / 01.09.2020 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Registru procese verbale – Tip; 
• Anexa 2 – Convocator – Tip; 
• Anexa 3 – Graficul şedinţelor ordinare ale Consiliului Profesoral – Tip; 
• Anexa 4 – Tabel centralizator convocatoare CP – Tip; 
 
 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

PO privind organizarea și desfășurarea activității Consiliului Profesoral din Școala 
Gimnazială Nr.39: 
•  Informarea și prelucrarea procedurală a personalului angajat al unității, respectiv 
informarea asociației de părinți. 
 

8.2. Resurse necesare: 
8.2.1. Resurse materiale 

• legislaţia specifică; 
• calculator şi  imprimantă; 
• conexiune Internet; 
• platformă educațională; 
• graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului profesoral; 
• convocatoarele consiliului profesoral; 
• registrul unic de procese-verbale al consiliului profesoral; 
• dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, 

liste, solicitări, memorii, sesizări etc.); 
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8.2.2. Resurse umane 
• conform ștatului de personal al școlii 

8.2.3.  financiare: 
• conform bugetului anual aprobat 
 

8.3.  Modul de lucru: 
 
Pasul 1 
Întocmire şi distribuire PO. 

 
Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 

directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: octombrie a.c. 
 
Pasul 2 
Accesul şi operarea documentelor specifice. 

Secretarul Consiliului Profesoral este responsabil de operarea în registrul de procese 
verbale, respectiv de anexarea convocatoarelor și documentelor specifice procedurii, în vederea 
gestionării și operaționalizării activității CP. 

Termen:  permanent 
 

Pasul 3 
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

La nivelul unității școlare, responsabil de gestionarea și arhivarea documentelor sprecifice 
rezultate ca urmare a desfășurării activității Consiliului Profesoral este Compartimentul Secretariat, 
prin reprezentant desemnat, prin hotărârea CP. 

Termen: permanent 
 

8.4. Descrierea procedurii 
 

8.4.1. Dispoziții generale: 
- Consiliul profesoral este organism funcțional nivelul unității de învățământ care decide cu 

predilecție în domeniul educativ; 
- Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere și de 

predare din unitatea de învăţământ; 
- Personalul didactic de conducere și de predare are dreptul să participe la toate şedinţele 

consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de 
a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la 
începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază; 

- Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, Secretarul consiliului profesoral, 
ales de consiliul profesoral; 

- Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 
consiliului profesoral; 

- La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 
personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 
desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor, ai administraţiei publice locale şi ai 
operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali; 
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- La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate; 

- La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să 
semneze procesul-verbal de şedinţă; 

- Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral; 
- Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima 

pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor 
registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ; 

- Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, 
sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă; 

- Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul 
şi la directorul unităţii de învăţământ; 

- În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul profesoral conlucrează cu consiliul de 
administrație, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi cu autorităţile administraţiei publice locale; 

- Hotărârile consiliului profesoral se afişează la avizier şi pe pagina web a unităţii de 
învăţământ; 

- Hotărârile consiliului profesoral sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice 
implicate în mod direct ori indirect în activitatea unităţii de învăţământ. 

- Hotărârile consiliului profesoral pot fi contestate la Consiliul de Administrație al unității 
școlare; 

- Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin 
lege, metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă 
aplicabile; 

- Prevederile metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului profesoral din 
unităţile de învăţământ preuniversitar sunt general obligatorii şi sunt completate cu prevederile 
adaptate specificului unităţii de învăţământ cuprinse în prezenta procedură; 

- Aceste prevederi vor fi aprobate de consiliul de administraţie şi incluse în regulamentul 
intern al unităţii de învăţământ. 

 
8.4.2. Organizarea și funcționarea Consiliului Profesoral: 
 

1. Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 
directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare; 

2. În cadrul Școlii Gimnaziale nr.39 - București, preşedintele consiliului profesoral este 
directorul unităţii de învăţământ; 

3. Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie; 
4. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde 

are norma de bază se consideră abatere disciplinară; 
5. Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din 

numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere și de predare, cu norma de bază în 
unitatea de învăţământ; 

6. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 
personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali; 

7. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei, în funcție de temele propuse pe 
ordinea de zi; 

8. Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului profesoral; 
9. Lipsa cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate 

în şedinţa respectivă; 
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10. La şedinţele consiliului Profesoral pot fi invitate şi alte persoane, în funcţie de 
problematica înscrisă pe ordinea de zi; 

11. Discuţiile, punctele de vedere ale participanţilor se consemnează în procesul-verbal de 
şedinţă şi sunt asumate de aceştia prin semnătură; 

12. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, membrii participanţi şi invitaţii, după 
caz, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie; 

13. Membrii consiliului profesoral, respectiv invitaţii, sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore 
înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează 
a fi discutate; 

14. În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. 
Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele 
mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub semnătură; 

15. În cazul situațiilor de alertă/urgență sau de forță majoră, așa cum sunt ele definite de cadrul 
legal (ex.: epidemie, pandemie, calamități, intemperii, alte situații excepționale, etc.) ședințele 
Consiliului Profesoral pot fi organizate și desfășurate în mediu online, prin mijloace electronice 
de comunicare, în sistem de videoconferință, cu respectarea tuturor prevederilor anterioare; 

16. În cazul situațiilor de alertă/urgență sau de forță majoră ședințețe Consiliului Profesoral 
pot fi ținute și în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică, zile libere legale) cu acordul membrilor 
CP și a reprezentanților organizațiilor sindicale reprezentative la nivelul unității de învățământ; 

17. În cazul ședințelor online, convocatoarele vor conține date despre platforma, link-ul, parola 
de acces, ziua, ora de desfășurare a ședinței Consiliului Profesoral; 

18. În vederea respectării prevederilor legate de operarea și prelucrarea datelor cu caracter 
personal, și pentru o bună organizare și asumare a hotărârilor luate, ședințele CP online vor fi 
înregistrate audio (și video, după caz), membrii CP, respectiv invitații, fiind informați în acest 
sens, la momentul convocării/întrunirii în ședință; 

19. Hotărârile luate în cadrul ședințelor CP online, se vor face pe baza votului liber exprimat; 
20. Nu pot fi luate hotărâri în cadrul ședințelor CP online care necesită exprimarea opțiunii 

membrilor prin vot secret;  
21. Procesele verbale ale ședințelor CP desfășurate online vor fi întocmite pe baza înregistrării 

acestora, în registrul de procese verbale ale CP; 
22. În procesul verbal se vor specifica toate datele referitoare la convocarea participanților 

(platforma, link-ul, ziua, ora de desfășurare a ședinței Consiliului Profesoral) 
23. Înregistrările vor fi atașate pe format electronic la dosarul cu anexe al ședințelor CP. 
24. La revenirea în unitate, membrii CP, respectiv invitații, după caz, vor semna pentru 

conformitate procesele verbale ale CP desfășurate online, în concordanță cu prevederile alin.11,12. 
 
 

9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 
9.1. Președintele Consiliului Profesoral are următoarele atribuții: 

a) conduce şedinţele consiliului profesoral, în situații excepționale acestea pot fi prezidate de 
către directorul/directorii adjunct/adjuncți delegați; 

b) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul profesoral și emite 
decizii conform; 

c) în urma propunerilor făcute, cu acordul persoanei, alese prin votul membrilor CP, directorul 
desemnează prin decizie, Secretarul Consiliului Profesoral care este membru al CP, și, care nu este 
membru/secretar în consiliul de administraţie; 

e) colaborează cu secretarul consiliului profesoral în privinţa redactării documentelor necesare 
desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în 
condiţiile legii; 
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f) verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori, 
invitaţi) au semnat procesul-verbal de şedinţă; 

g) desemnează o altă persoană pentru a prelua responsabilitățile secretarului CP în absența 
acestuia; 

h) pe ultima pagină a registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea 
numărului paginilor şi a registrului; 
      i) registrul şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei 
se găsesc la preşedintele consiliului profesoral şi la secretarul consiliului profesoral; 
      j) deciziile emise în urma hotărârilor Consiliului Profesoral se redactează de către secretarul 
acestuia, pe baza procesului-verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează 
de către directorul unității, preşedinte al CP. 
 
9.2. Secretarul Consiliului Profesoral are drept de vot și are următoarele atribuții: 
  a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului Profesoral, respectiv a invitaţilor, după 
caz, atât pentru ședințele din cadrul unității, cât și pentru cele derulate online; 
      b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele 
de vedere ale invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului profesoral, procesele 
verbale ale ședințelor CP desfășurate online vor fi întocmite pe baza înregistrării acestora; 
      c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul Profesoral la sediul unităţii de învăţământ, la 
avizierul școlii, colaborează cu departamentul informatic și se asigură de postarea hotărârilor CP 
pe site-ul școlii; 
      d) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral se înregistrează în unitatea de 
învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează de către secretarul 
consiliului profesoral; 
      f) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului profesoral; 
      g) registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei 
se găsesc la preşedintele consiliului peofesoral şi la secretarul consiliului profesoral; 
      h) deciziile emise în urma hotărârilor Consiliului Profesoral se redactează de către secretarul 
acestuia, pe baza procesului-verbal al şedinţei, în suficiente exemplare, după caz, şi se semnează 
de către directorul unității, preşedinte al CP; 

i) ori de câte ori este necesar, secretarul CP este informat şi prelucrat sub semnătură în legătură 
cu prevederile procedurii operaționale PO69 SG39, privind confidențialitatea datelor personale, 
respectiv cu privire la legislația specifică în vigoare; 
 
9.3. Membrii Consiliului Profesoral: 

a) au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului; 
b) îndeplininesc atribuţiile stabilite la nivelul CP, respectiv CA sau prin delegare din partea 

conducerii unității; 
c) trebuie să reprezinte și să promoveze interesele și prestigiul unității școlare și să 

dovedească loialitate față de aceasta; 
d) prezenţa membrilor la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie, asigurând cvorumul 

de ședință și o participare activă; 
e) discuţiile, punctele de vedere ale membrilor CP se consemnează în procesul-verbal de 

şedinţă şi sunt asumate de aceştia prin semnătură; 
f) ori de câte ori este necesar sunt informați şi prelucrați sub semnătură în legătură cu 

prevederile procedurii operaționale PO69 SG39, privind confidențialitatea datelor personale, 
respectiv cu privire la legislația specifică în vigoare; 
 
9.4.  Invitații – persoane fizice sau persoane juridice – prin reprezentanți 
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a) la şedinţele Consiliului Profesoral, în funcție de tematica propusă pe ordinea de zi, pot fi 
invitați terți, persoane fizice sau persoane juridice (prin reprezentanți) ; 

b) invitatia poate fi făcută de oricare dintre membrii CP, cu acordul conducerii unității, și cu 
informarea secretarului CP în acest sens; 

c) secretarul CP va intreprinde toate diligențele legate de convocarea invitatului/invitaților la 
ședința CP; 

d) discuţiile, punctele de vedere ale invitaților se consemnează în procesul-verbal de şedinţă 
şi sunt asumate de aceştia prin semnătură; 

e) ori de câte ori este necesar, invitații sunt informați şi prelucrați sub semnătură în legătură 
cu prevederile procedurii operaționale PO69 SG39, privind confidențialitatea datelor personale, 
respectiv cu privire la legislația specifică în vigoare; 

 
9.5. Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii: 

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului 
din unitatea de învăţământ, care se face public;  

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;  
c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ;  
d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau 

modificări ale acestora;  
e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia 
şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;  

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 
potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţii de învăţământ şi ale Statutului elevului;  

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;  

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de 
"bine", pentru elevii din învăţământul primar;  

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 
aprobare consiliului de administraţie;  

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;  
k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual;  
l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională ale cadrelor didactice;  
m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;  
n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, 

proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează 
activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau 
de completare a acestora;  

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 
învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;  

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, în condiţiile legii;  

q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi 
orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;  

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 
s) gestionează şi asigură calitatea actului didactic; 
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t) stabileşte Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia; 
u) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic; 
v) propune consiliului de administraţie curriculumul la dispoziţia şcolii; 
w) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de "profesorul anului" 

personalului cu rezultate deosebite la catedră; 
x) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor; 
y) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice 

cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale; 
 

9.6. Serviciul Secretariat: 
• Asigură corespondența între CP și terți (persoane fizice / juridice); 
• Înregistrează documentele specifice şi le înaintează după caz Consiliului Profesoral/ 
Președintelui CP sau terților. 

 
10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
10.2. Abrevieri 

 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X X   X X 
3. Membrii CP  X X     X 
4. Secretar CP X  X X X    
5. Personal angajat X X X      
6. Secretariat X  X X X    
7. Asociaţia de Părinţi X        

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedura operaţională (PO) 

- prezentarea 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 procedural 

2. Consiliu Profesoral -  Organ funcțional la nivelul unității de învățământ; 

3. Hotărâre -  Decizie colectivă luată prin însumarea acordurilor individuale, prin 
supune la vot și validare.  
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11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
 
 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. ROFUIP Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
3. ROI Regulament de ordine interioară 
4. In. Informare 
5. Op. Operare 
6. Ap. Aplicare 
7. Ah. Arhivare 
8. Ge. Gestionare 
9. El. Elaborare 

10. Vf. Verificare 
11. A. Aprobare 
12. CA Consiliul de Administraţie 
13. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 
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6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 3 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 11 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 11 

12. Cuprins 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 

 ( Cod document PO 73 SG39 ) 
 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
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13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 1 – REGISTRU PROCESE VERBALE - TIP 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 
( Cod document PO 73 SG39 ) 

 

 
 
 
 
 

Nr. ..... / .................... 
 
 
 
 
 
 

REGISTRU  
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PROCESE VERBALE 
 
 
 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 
BUCUREȘTI 

 
 
 
 

CONSILIU PROFESORAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39 - BUCUREȘTI 
     ( Cod document PO 73 SG39 ) 
 
 
 

 
Avizat           Secretar CP, 

       Director,           
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Acest registru conține ...... pagini 
 

ANEXA 2 – PROCES VERBAL - TIP 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 
( Cod document PO 73 SG39 ) 

 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. ....... / ....................                 
Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 

   Tel. 0212403025 

 
CONVOCATOR 

(MODEL) 
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Se convoacă Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.39, în ziua de .............. , 
ora .............. ,  cu următoarea ordine de zi: 

1. ..................................................................................................................... 
2. ..................................................................................................................... 
     ............ 
n. Diverse. 

            
Membrii:               Convocat (prin): 
 

1. ............................................................   ............................................ 
2. ............................................................   ............................................ 
3. ............................................................   ............................................ 
4. ............................................................   ............................................ 
5. ............................................................   ............................................ 
6. ............................................................   ............................................ 
7. ............................................................   ............................................ 
     ............................................................   ............................................ 
“n” ..........................................................   ............................................ 

 
                    Observatori: 
1. ............................................................   ............................................ 
2. ............................................................   ............................................ 

 
Invitați: 

1. ............................................................   ............................................ 
2. ............................................................   ............................................ 

 
Secretar CP 

      ................................. 
 
 
 
*NOTA: Ședința se va desfășura online pe platforma ....................................  , link-ul va fi trimis în ziua 

ședinței pe adresa de e-mail a participantilor! 
* pentru ședințele CP organizate în sistem online 
 

ANEXA 3 – GRAFIC ȘEDINȚE ORDINARE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE – TIP; 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 
( Cod document PO 73 SG39 ) 

 

 
 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39             Nr. ....... / ....................       
            Sector 2, Bucureşti                    
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Avizat,             Prezentat în CP din ... / ... / ........... 
Inspector școlar pentru management                                      Avizat în CA din ... / ... / ........... 
            instituțional sector 2,                Director, 
 ............................................................       ....................................................... 

 
 
 

TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL 
SEMESTRUL I 

AN SCOLAR 20 ... – 20 ... 
 

DATA TEMATICA 
... / 09 / 20 ...  
... / 10 / 20 ...  
... / 11 / 20 ...  
... / 12 / 20 ...  
... / 01 / 20 ...  

 
SEMESTRUL II 

AN SCOLAR 20 ... – 20 ... 
 

DATA TEMATICA 
... / 02 / 20 ...  
... / 03 / 20 ...  
... / 04 / 20 ...  
... / 05 / 20 ...  
... / 06 / 20 ...  
... / 07 / 20 ...  
... / 08 / 20 ...  

 
 

  

 
 
 
ANEXA 4 – TABEL CENTRALIZATOR CONVOCATOARE - TIP 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL 

( Cod document PO 73 SG39 ) 
 
 
 
 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.39         Nr. ....... / ....................                  
Sector 2, Bucureşti                         AVIZAT, 
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              Tel. 0212403025 
 

 
 
 

CENTRALIZATOR 
(CONVOCATOARE CA) 

AN ȘCOLAR 20 ... – 20 ... 

 
 

NR. 
CRT. 

 

DATA NUMĂR 
ÎNREGISTRARE 

TIPUL ȘEDINȚEI 
(ORDINARE/ 

EXTRAORDINARE) 

MOD DE 
REALIZARE 

(ÎN UNITATE/ONLINE) 

 
OBSERVAȚII 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
...      
n      

 

        Secretar CP,   

           ............................................. 


