
 

 

 

 

             

 

 

Lista procedurilor 
LICEUL TEHNOLOGIC “LAZAR EDELEANU” Municipiul Ploiești 

 

 

Nr. 
procedura 

Denumirea procedurii Responsabil 

PO 1. Selectia  membrii CEAC Comisia CEAC 

PO 2. Dezvoltarea profesionala a personalului 
Comisia de perfecţionare şi 

formare continuă 

PO 3. 
Imbunatatirea calitatii activitatii scolii in ce priveste principiul de 
calitate „orientarea pe client” 

Director,  
directori adjuncţi, comisia 

CEAC 

PO 4. 
Activitatea de parteneriat (agenti economici, alte scoli, alte 
institutii) 

Director adjunct discipline 
tehnice 

PO 5. Observarea lectiei si transferul de bune practici 
Director,  

directori adjuncţi,  
şefi de catedră 

PO 6. Elaborarea si revizuirea Planului de Actiune al Scolii (PAS) Stănescu Daniela 

PO 7. Efectuarea unui audit intern al calitatii Comisia CEAC 

PO 8. Intocmirea si implementarea CDL-urilor 
Director adjunct discipline 

tehnice 

PO 9. Înscrierea elevilor pe diferite niveluri de şcolarizare 
Secretariat 

Directori adjuncţi 

PO 10. Autoevaluarea instituţionala  Comisia CEAC 

PO 11. 
Proiectarea si desfasurarea serviciului pe scoala pentru 
profesori si în clasă pentru elevi 

Comisia pentru asigurarea 
şerviciului pe şcoală profesori/ 

elevi 

PO 12. Monitorizarea si evaluarea calitatii procesului educational 
Director,  

directori adjuncţi, comisia 
CEAC 

PO 13. 
Colectarea, sesizarea si utilizarea opiniilor si a propunerilor 
elevilor si parintilor si a altor parti interesate pentru unitatea 
scolara 

Director,  
directori adjuncţi, secretariat 
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Nr. 
procedura 

Denumirea procedurii Responsabil 

PO 14. Diagnoza mediului intern si extern 
Director,  

directori adjuncţi, comisia 
CEAC secretariat 

PO 15. Evaluarea activităţii profesionale a personalului 

Director,  
directori adjuncţi, 
consiliu profesoral 

consiliu de administraţie 

PO 16. 
Procedură privind promovarea învățământului profesional și 
tehnic 

Comisia pentru promovarea 
ofertei educationale 
Consilier educativ 

PO 17. Monitorizarea activitatilor extracurriculare Consilier educativ 

PO 18. 
Centralizarea rezultatelor școlare și informarea regulată a 
elevilor și părinților privind progresul realizat 

Secretariat  
Diriginți 

PO 19. Monitorizarea performantei scolare 
Comisia pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 
Comisia CEAC 

PO 20. Anuntarea serviciilor medicale de urgenta 
Director 

Directori adjuncţi 
secretariat 

PO 21. Functionarea comisiilor metodice 
Director 

Director adjunct 

PO 22. Prognoza privind rezultatele la bacalaureat in urmatorii 3-5 ani Comisia CEAC 

PO 23. 
Monitorizarea traiectului scolar si/ sau profesional al 
absolventilor 

Comisia CEAC 

PO 24. Prognoza privind rezultatele la activitati extracurriculare Consilier educativ 

PO 25. 
Prognoza privind rezultatele la examenele de certificare a 
competentelor profesionale in urmatorii 3-5 ani 

Comisia CEAC 

PO 26. 
Comunicarea formala a secretariatului cu celelalte 
compartimente din Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu Ploiesti 

Secretariat 
Şefii de catedră 

PO 27. Colectarea feed back-ului 
Director,  

directori adjuncţi,  
şefi de catedră 

PO 28. 
Activitatea de evaluare externa in vederea autorizarii de 
functionare provizorie, acreditarii și evaluării periodice 

Comisia CEAC 

PO 29. Monitorizarea PAS-ului Stănescu Daniela 

PO 30. 
Comunicarea evenimentelor neprevazute petrecute pe teritoriul 
unitatii scolare 

Director,  
directori adjuncţi 
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procedura 

Denumirea procedurii Responsabil 

PO 31. Procedură privind abandonul școlar și absenteismul 
Secretariat 

Profesori diriginţi 

PO 32. 
Încărcarea situaţiei absenţelor şcolare pe platforma online a ISJ 
Prahova 

Secretariat 

PO 33. Comunicarea interna decizie si raportare 
Director 

Directori adjuncţi 
secretariat 

PO 34. Comunicarea cu părinţii şi ceilalţi beneficiari din comunitate 
Director 

Directori adjuncţi 
Consilier educativ 

PO 35. Asigurarea securitatii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară 
Comisia pentru situaţii de 

urgenţă 

PO 36. Gestionarea situaţiilor de criză 

Director 
Directori adjuncţi 

Comisia pentru situaţii de 
urgenţă 

Comisia pentru prevenirea şi 
reducerea violenţei în şcoli 

PO 37. 
Accesul beneficiarilor şi personalului şcolii la serviciile de 
orientare şi consiliere 

Consilier educativ 

PO 38. 
Accesul beneficiarilor la serviciile oferite/ activitatile organizate 
în cadrul bibliotecii 

Comisia de bibliotecă 

PO 39. Definirea şi revizuirea ofertei educaţionale Director 

PO 40. Participarea la proiecte Consilier educativ 

PO 41. Alegerea manualelor şi auxiliarelor curriculare Şefii de catedră 

PO 42. Aplicarea unui învăţământ incluziv Şefii de catedră 

PO 43. Evaluarea elevilor Şefii de catedră 

PO 44. 
Evaluarea şi înregistrarea elevilor pentru grupuri vulnerabile sau 
în situaţii de risc 

Comisia pentru programe de 
susţinere educaţională 

PO 45. 
Evaluarea şi orientarea pentru educabilii capabili de 
performanţă 

Şefii de catedră 

PO 46. Analiza culturii organizaţionale Comisia CEAC 
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PO 47. 
Măsurarea gradului de satisfacţie a partenerilor educaţionali 
(personalul școlii, elevi, părinţi, comunitate) 

Comisia CEAC 

PO 48. Identificarea şi prevenirea perturbărilor majore 
Director 

Directori adjuncţi 

PO 49. Controlul documentelor şi înregistrărilor 
Comisia de control a 
documentelor şcolare 

Secretariat 

PO 50. Suplinirea personalului absent Şefii de catedră 

PO 51. Accesul la tehnologia de informare şi comunicare 
Director 

Directori adjuncţi 
Secretariat 

PO 52. Activitatea de relaţii publice 
Director 

Directori adjuncţi 
Secretariat 

PO 53. Acordarea gradatiei de merit 
Director 

Consiliu profesoral 
Şefii de catedră 

PO 54. Abrogata - 

PO 55 Procedura pentru arhivarea documentelor Secretariat 

PO 56 
Procedura pentru comunicarea interna si externa a informatiilor 
(documentelor) 

Secretariat 

PO 57 Procedura privind implementarea SCIM 
Colectivul managerial 

Comisia SCIM 

PO 58 Intocmirea Codului etic al școlii Comisia de redactare ROI 

PO 59 Intocmirea și reactualizarea site-ului școlii Pătraşcu Dorelia 

PO 60 Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor Director 

PO 61 Asigurarea legalității actului decizional Director 

PO 62 Monitorizarea fenomenului de violenta/ accidentelor din scoli 
Comisia pentru prevenirea şi 
reducerea violenţei în şcoli 

PO 63 
Validarea situatiei scolare a elevilor in unitatile de invatamant 
preuniversitar 

Consiliul clasei 
Consiliul profesoral 



Nr. 
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Denumirea procedurii Responsabil 

PO 64 
Respectarea legislatiei generale si specifice in aplicarea 
sanctiunilor personalului didactic, didactic auxiliar si de 
conducere din unitatile de invatamant preuniversitar 

Director 
Comisia de cercetare 

disciplinară 

PO 65 
Organizarea și desfășurarea examenului de certificare a 
calificării profesionale pentru absolvenții învățământului 
profesional cu durata de 3 ani 

Comisia de certificare 

PO 66 Comportamentul in caz de incendiu si cutremur 
Comisia pentru situaţii de 

urgenţă 

PO 67 Combaterea violentei 
Comisia pentru prevenirea şi 
reducerea violenţei în şcoli 

PO 68 
Admiterea elevilor pentru școala profesională de 3 ani, 
învăţământ cu frecvenţă, cursuri de zi, pentru absolvenți de 
clasa a VIII-a 

Comisia de admitere 

PO 69 Admiterea elevilor pentru școala postliceala Comisia de admitere 

PO 70 Delegarea sarcinilor Director 

PO 71 Sancţionarea elevilor 
Consiliul clasei 

Consiliul profesoral 

PO  72 
Inserţia profesională prin mentorat şi interasistenţe, pentru 
cadrele didactice noi, fără experienţă 

Director 
Consiliu profesoral 

Şefii de catedră 

PO 73 
Procedura privind organizarea si desfasurarea activitatilor 
metodice, stiintifice si culturale de la CCD Prahova 

Director 
Responsabil Comisia de 

FCDP 

PO 74 
Procedură privind elaborarea și revizuirea procedurilor 
operaționale 

Director 
CEAC 

PO 75 
Procedura de comunicare cu Directia generala de asistenta 
sociala și protectia copilului (DGASPC) 

Director 

PO76 
Procedură privind gestionarea, completarea, verificarea și 
eliberarea actelor de studii 

Director 

PO77 Procedura privind comunicarea cu mass-media Director 

PO78 Procedura pentru dezvoltarea CDȘ Comisia de curriculum 

PO79 Admiterea elevilor la învățământul dual Dir. Adj. 

PO80 
Procedură privind selecția grupului țintă pentru derularea 
subproiectului ”Contruiește-ți reușita” (ROSE) 

Managemntul proiectului 
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PO81 Procedură pentru suspendarea cursurilor școlare Director 

PO82 
Procedura pentru prevenirea corupției în unitățile de învățământ 
preuniversitar 

Director 

PO83 Procedura privind accesul in incinta scolii Director 

PO84 Procedura de invoire a elevilor in timpul programului scolar Director 

PO85 Utilizarea telefoanelor mobile in incinta scolii Director 

PO86 
Organizare și desfășurarea examenului de certificare a calificării 
profesionale a absolvenților învățământului postliceal 

Comisia de certificare 

PO87 
Organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a 
calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică 

Comisia de certificare 

 


