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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 

02.09.2019  

3.2. Informare 1 Secretariat Secretar șef  Toma 
Gabriela 

02.09.2019  

3.4. Aplicare 1 Secretariat Secretar șef  Toma 
Gabriela 

02.09.2019  

3.5. Evidenţă 1 Secretariat Secretar șef  Toma 
Gabriela 

02.09.2019  

3.6. Arhivare 1 Secretariat Secretar șef  Toma 
Gabriela 

02.09.2019  

3.7. Informare 1 Personal 
angajat 

Cadre 
didactice, 
didctice-

auxiliare și 
nedidactice  

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

02.09.2019  

3.8. Aplicare 1 Personal 
angajat 

Cadre 
didactice, 
didctice-

auxiliare și 
nedidactice  

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

02.09.2019  

3.9. Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

02.09.2019  

3.10. Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
4. SCOPUL 
 4.1. Scopul specific al prezentei proceduri este de a stabili un mod de lucru privind 
constiturea Consiliului de Administrație (C.A.) la nivelul unității Școala Gimnazială Nr.39 – 
București; 
 4.2. Stabilește modul de alegere a membrilor C.A.; 
 4.3. Asigură existenţa documentaţiei necesare derulării activităţii; 
 4.4. Asigură derularea activităţii procedurate, în conformitate cu normele legale în 
materie. 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1. Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează conducerea unității școlare și toate 

cadrele didactice, în vederea optimizării calității actului educațional; 
5.2. Procedura se aplică în cadrul unității școlare și este necesară organizării interne 

instituționale. 
 
 

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; 
• OMEN nr.4619/2014 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare 
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a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• OMECS nr.4621/2015; 
• OMEN nr.3160/2017 
• 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 
• Hotărârea C.A. a I.S.M.B. 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 

 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 
8.1. Generalităţi: 

8.1.1. PO privind constituirea Consiliului de Administrație: 
• Informarea și prelucrarea procedurală a cadrelor didactice, didactice-auxiliare și 

nedidactice, a părinţilor prin proces verbal (în cadrul ședințelor Consilului 
Profesoral, a lectoratelor cu părinții pe clasă/școală, a orelor de consiliere); 

• Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice, didactice 
auxiliare și nedidactice din unitate; 

• Stabilește un mod transparent decizional și nediscriminatoriu de alegere a 
reprezentanților cadrelor didactice în forul de conducere al școlii – Consiliul de 
Administrație. 

8.1.2. Resurse materiale 
− Tehnică de calcul (PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, avizier, etc. 

8.1.3. Resurse umane 
− Conducerea unității școlare; 
− Toate cadrele didactice; 
− Serviciile – secretariat, informatizare. 

8.1.4. Resurse informaţionale 
− Acte normative în vigoare; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ; 

 
8.2.  Modul de lucru: 

 
Pasul 1 
Întocmire şi distribuire PO. 
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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: septembrie a.c. 
 
Pasul 2 
Demararea procedurii de constituire a Consiliului de Administrație 
   În baza prevederilor legale și metodologice, și ca urmare a stabilirii numărului de 
membri în cadrul Consiliului de Administrație, prin hotărârea C.A. al I.S.M.B., conducerea 
unității de învățământ, prin consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea 
procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie. 

Termen:  septembrie a.c. 
 

Pasul 3 
Constituirea Consiliului de Administrație 

La nivelul unității de învățământ, directorul unităţii de învăţământ derulează pașii 
procedurali, în vederea constituirii noului consiliu de administraţie, respectiv completării 
acestuia, în acord cu prevederile metodologice. 

Termen:  septembrie a.c. / permanent 
 

Pasul 4 
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosarele în cauză. 

Termen: Permanent 
 

8.3. Descrierea procedurii 
 În vederea organizării și coordonării activității, la nivelul unității se constituie 
Consiliul de Administrație, denumit în continuare C.A., ca organ de conducere al unității de 
învățământ. 
 Inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi 
de învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea 
prevederilor metodologice în vigoare, numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru 
fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până 
la începutul fiecărui an şcolar. 
 Consiliul de administraţie se constituie din 9 membri, după cum urmează: 

• 1 - Directorul unităţii de învăţământ 
• 3 - Cadre didactice; 
• 2 - Reprezentanți ai Consiliului Local; 
• 1 - Reprezentant al Primarului; 
• 1 - Reprezentant al părinţilor; 
• 1 - Reprezentant al asociației de părinți; 

  La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de 
administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de 
administraţie. 
  În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile 
metodologice, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:      

a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului reprezentativ al 
părinţilor și asociaței de părinți desemnarea reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data solicitării. 
 b) convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea alegerii 
cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie; 
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 c) emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o 
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de 
învăţământ. 
  La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de 
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior. 

 
 

8.4. Criterii de selecție a membrilor C.A.: 
• Reprezentanții cadrelor didactice  
- directorul este membru de drept al C.A. din cota (de 4) aferentă cadrelor didactice din 

unitatea de învățământ; 
- cele 3 locuri rămase, sunt ocupate prin votul secret al membrilor Consiliului 

Profesoral, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute de candidați, din rândul 
cadrelor didactice angajate în unitatea de învățământ, cu contract individual de muncă; 

- hotărârea consiliului profesoral se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor acestuia; 
- în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar în a căror organigramă există funcţia 

de director adjunct, se recomandă ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjuncţi, după caz, 
să fie membru al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate. 

• Reprezentanții Consiliului Local 
 - sunt desemnați de către Consiliul Local de sector, la solicitarea conducerii unității 
școlare; 

• Reprezentantul Primarului 
 - este desemnat de către instituția Primarului, fie în persoana primarului de sector, fie 
un reprezentant al acestuia, la solicitarea conducerii unității școlare; 

• Reprezentantul Părinților 
 - este desemnat de către grupul părinților care nu sunt asociați, la solicitarea conducerii 
unității școlare; 

• Reprezentantul Asociației de părinți 
– este desemnat de către Asociația de părinți ai elevilor școlii, la solicitarea conducerii unității 
școlare; 

• Alte criterii 
- cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca 

membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu 
excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, nu pot 
desemna alţi reprezentanţi. 

- calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu: 
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, 

rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv; 
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 
c) condamnarea penală. 

 
8.5. Alte prevederi 

 Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în 
următoarele situaţii:      
 a) înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele consiliului 
de administraţie;      
 b) înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;      
 c) ca urmare a renunţării în scris;      
 d) ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre 
judecătorească definitivă;      
 e) ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor 
didactice; 
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 Revocarea membrilor consiliului de administraţie se face cu votul a 2/3 din membrii 
consiliului de administraţie în următoarele situaţii:      
 a) săvârşirea de fapte care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de 
învăţământ;      
 b) neîndeplinirea atribuţiilor stabilite. 
 Directorul unităţii de învăţământ emite decizia prin care se constată pierderea, de drept 
sau prin revocare, a calităţii de membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică 
persoanei şi, după caz, autorităţii/structurii care a desemnat-o. 
 Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, preşedintele consiliului de 
administraţie este directorul unităţii de învăţământ. 
 Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de administraţie este obligatorie. 
 La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea 
de învăţământ, cu statut de observatori. 
 Dacă, după 3 convocări consecutive, consiliul de administraţie nu se întruneşte în 
şedinţă cu respectarea prevederilor metodologice (art.10 alin.3-7), sunt reluate demersurile 
pentru reconstituirea componenţei consiliului de administraţie sau, după caz, de constituire a 
unui nou consiliu de administraţie. 
 În cazul în care, în timpul mandatului, cel puţin unul dintre membrii consiliului de 
administraţie îşi pierde această calitate, se aplică în mod corespunzător prevederile 
metodologice (art.5). 
 

8.6. Dispoziții finale 
Atribuțiile membrilor C.A. sunt prevăzute în metodologia specifică. 
Componenţa consiliului de administraţie se modifică în situaţiile prevăzute de lege şi 

de metodologia în vigoare, cu respectarea procedurii prevăzute la punctele 8.3. și 8.4. ale 
prezentei proceduri opraționale. 

Nu pot fi organizate alegeri/revocări de membri, respectiv constituire a CA în situațiile 
prevăzute de PO73 SG39 (privind exprimarea opțiunii prin vot secret), în cazul ședințelor CP 
desfășurate online. 

 
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI  RĂSPUNDERI  ÎN  DERULAREA  ACTIVITĂŢII 

 
9.1. Consiliul de Administrație (C.A.) 

La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul 
de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu 
de administraţie. 

 
9.2. Președintele C.A. - Directorul 

Are următoarele atribuţii:  
• directorul unităţii de învăţământ derulează procedura în vederea constituirii noului 

consiliu de administraţie, în acord cu prevederile metodologice; 
• solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului reprezentativ al 

părinţilor și asociaței de părinți desemnarea reprezentanţilor, în scris, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data solicitării; 

• convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea 
alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie; 

• emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o 
comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de 
învăţământ; 

• întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de 
administraţie; 
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• emite decizia prin care se constată pierderea, de drept sau prin revocare, a calităţii de 
membru în consiliul de administraţie. Decizia se comunică persoanei şi, după caz, 
autorităţii/structurii care a desemnat-o; 

• desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul 
personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de 
administraţie, cu acordul persoanei desemnate prin vot de Consilul profesoral al școlii; 

• în cadrul Consiliului Profesoral informează şi prelucrează sub semnătură cadrele 
didactice în legătură cu procedura operaţională privind constituirea Consiliului de 
Administrație (PO76 SG39); 

• primește documentele specifice spre avizare și le supune aprobării Consiliului 
Profesoral/Consiliului de Administrație; 

• analizează şi sesizează, după caz, Consiliul de Administrație / Consiliul Profesoral / 
Consiliul Local / Primarul / Consiliul Părinților / Asociația de părinți / I.S.M.B. , în legătură cu 
eventuale problemele ivite și asigură rezoluţia cauzei; 

• monitorizează permanent prezența și frecvența membrilor la ședințele C.A. și dispune 
măsuri reglatorii; 

• asigură resursele necesare desfăşurării activităţii. 
 
9.3. Cadrele didactice: 
• își însușește prevederile prezentei proceduri operaționale și le aplică în activitatea 

profesională; 
• în cadrul ședinței Consiliului Profesoral pot candida și pot propune nominal persoanele 

care să facă parte din Consiliul de Administrație al școlii; 
•  votează și pot fi votați ca membrii în Consiliul de Administrație. 

 
9.4. Comitetul de părinții / Asociația de părinți: 
• este informat/(ă) în legătură cu existența proceduri operaționale PO7x SG39 în legătură 

cu constituirea Consiliului de Administrație al școlii; 
• la solicitarea scrisă a conducerii școlii, îndeplinește formalitățile necesare, conform 

prevederilor procedurale și legale, în vigoare, de desemnare a câte unui reprezentant – membru 
în Consiliul de Administrație; 

• monitorizează activitatea reprezentantului desemnat în C.A. în ceeea ce privește 
prezența și frecvența participării la ședințele acestuia; 

• desemnează un alt reprezentant la nivelul C.A. în caz de incompatibilitate, revocare sau 
pierdere a calității de membru, în condițiile legii. 

 
9.5. Reprezentantul Primarului / Reprezentanții Consiliului Local: 
• este/sunt informat/ți în legătură cu existența proceduri operaționale PO76 SG39 în 

legătură cu constituirea Consiliului de Administrație al școlii; 
• la solicitarea scrisă a conducerii școlii, Primarul / Consiliul Local îndeplinește 

formalitățile necesare, conform prevederilor procedurale și legale, în vigoare, de desemnare a 
reprezentantului/reprezentanților – membru/membri în Consiliul de Administrație; 

• activitatea celui/celor desemnat/ți în C.A este monitorizată, în ceeea ce privește 
prezența și frecvența participării la ședințele acestuia; 

• este/sunt desemnat/desemnați alt/alți reprezentan-t/ți la nivelul C.A. în caz de 
incompatibilitate, revocare sau pierdere a calității de membru, în condițiile legii. 

 
9.6. Serviciul Secretariat 
• își însușește prevederile prezentei proceduri operaționale și le aplică în activitatea 

specifică; 
• asigură condițiile necesare corespondenței interinstituționale și interpersonale, în 

vederea întocmirii, completării, gestionării și arhivării documentelor specifice; 
• colaborează cu cadrele didactice implicate și cu conducerea unității; 



 

8/10 
 

• întocmește, listează și afișează la avizier documentele specifice. 
 
9.7. Serviciul Informatizare 
• își însușește prevederile prezentei proceduri operaționale și le aplică în activitatea 

specifică; 
• colaborează cu cadrele didactice implicate și cu conducerea unității; 
• întocmește, listează și afișează pe pagina web a școlii documentele specifice. 

 
 
 
 

 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 

 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

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

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X    X X 
3. Membrii CA        X 
4. Cadre didactice X X X  X    
5. Secretariat X X X X X    
6. Informatizare X X X  X    
7. Comitetul / Asociația de părinți X  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. Consiliul de Administrație (C.A.) - Organ de conducere la nivelul unității de învățământ 
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10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

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 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 2 

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 8 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 8 

12. Cuprins 9 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
 ( Cod document PO76 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      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
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28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 
 
 
 
 


