
 
 

Nr înregistrare:  116/ 04.11.2019                                                 Aprobat în C.A. din 04.11.2019 

 

OPIS  PROCEDURI 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE PROCEDURĂ Nr./ dată 

înregistrare 

1 Procedură pentru: Accesul persoanelor în incinta unității 

(intrare elevi, profesori, invitați vizitatori, organe de control și 

îndrumare, ordine publică) 

29/ 03.09.2019 

2 Procedură de eliberare a biletelor de trimitere și învoire 

pentru elevi 

30/ 10.09.2019 

3 Procedură de anunțare către conducerea unității de învățământ 

a incidentelor care pun în pericol siguranța elevilor 

31/ 12.09.2019 

4 Procedură de constituire CEAC 39/ 01.10.2019 

5 Procedură pentru introducerea datelor în aplicaţia ARACIP 40/ 03.10.2019 

6 Procedură de lucru a comisiei de evaluare și asigurar a 

calității 

41/ 04.10.2019 

7 Procedură privind formarea continuă la nivelul instituției 42/ 04.10.2019 

8 Procedură pentru evaluarea sistematică a satisfacţiei 

personalului 

43/ 04.10.2019 

9 Procedură pentru identificarea nevoilor de formare continuă și 

de perfecționare a personalului didactic și didactic auxiliar 

44/ 07.10.2019 

10 Procedură pentru efectuarea serviciului pe școală de către 

cadrele didactice 

45/ 07.10.2019 

11 Procedură pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul 

programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” 

46/ 07.10.2019 



 
12 Procedura de elaborare şi verificare orar 47/ 08.10.2019 

13 Procedură pentru  monitorizarea ritmicităţii notării 48/ 09.10.2019 

14 Procedura de diseminare a informaţiilor interne şi de interes 

public 

49/ 10.10.2019 

15 Procedură pentru monitorizarea, evaluarea, revizuirea şi 

îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional 

50/ 10.10.2019 

16 Procedură de verificare a comisiilor existente în şcoală  51/ 10.10.2019 

17 Procedură privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare 

52/ 10.10.2019 

18 Procedură de verificare a documentelor şcolare  53/ 11.10.2019 

19 Procedură pentru inventarierea elementelor de activ şi pasiv 54/ 14.10.2019 

20 Procedură operațională privind casarea mijloacelor fixe  55/ 14.10.2019 

21 Procedură pentru revizuire periodică a programelor  

şi activităţilor desfăşurate 

56/ 14.10.2019 

22 Procedura de proiectare a ofertei educaţionale şi întocmire 

PAS 

57/ 14.10.2019 

23 Procedura  privind prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii 

58/ 14.10.2019 

24 Procedură operațională privind prevenirea și combaterea 

violenței în mediul școlar 

59/ 15.10.2019 

25 Procedură pentru elaborare, aplicare și interpretare 

chestionare 

67/ 15.10.2019 

26 Procedură pentru elaborarea CDL 68/ 16.10.2019 

27 Procedură de verificare a portofoliilor 69/ 16.10.2019 

28 Procedură  privind managementul resurselor umane 70/ 16.10.2019 

29 Procedură privind securitatea muncii și PSI 71/ 16.10.2019 

30 Procedură de gestionare a situaţiilor de urgenţă 74/ 18.10.2019 

31 Procedură pentru autoevaluare instituţională 75/ 18.10.2019 



 
32 Procedură  de asigurare a serviciilor medicale de urgență 76/ 18.10.2019 

33 Procedura de asigurare a pazei şi protecţiei în incinta şcolii 79/ 21.10.2019 

34 Procedura de: informare regulată a părinţilor 

( aparţinătorilor ), privind progresul realizat şi rezultatele 

şcolare 

80/ 21.10.2019 

35 Procedură privind arhivarea documentelor 81/ 21.10.2019 

36 Procedură pentru revizuirea periodică a ofertei  educaționale  82/ 21.10.2019 

37 Procedură pentru siguranţa  şi confidenţialitatea prelucrării 

datelor personale ale copiilor 

83/ 22.10.2019 

38 Procedură pentru analiza culturii organizaționale 84/ 22.10.2019 

39 Procedura de observare a procesului de predare - învăţare 85/ 22.10.2019 

40 Procedură de  acordare a primului ajutor 86/ 23.10.2019 

41 Procedură pentru igienizarea și dezinfecția în unitățile școlare 87/ 23.10.2019 

42 Procedură privind organizarea activității în atelierele și 

laboratoarele tehnologice 

88/ 23.10.2019 

43 Procedură privind organizarea, funcționarea, gestionarea și 

întreținerea bibliotecii 

89/ 23.10.2019 

44 Procedură pentru portar de serviciu 91/ 24.10.2019 

45 Procedură pentru urmărirea inserției socio - profesionale a 

absolvenților 

92/ 24.10.2019 

46 Procedură pentru înregistrarea şi controlul documentelor 93/ 24.10.2019 

47 Procedură de comunicare  externă cu autorităţile locale 94/ 24.10. 2019 

48 Procedura privind accesul la echipamente 95/ 24.10.2019 

49 Procedură privind consilierea psihologică a elevilor 96/ 24.10.2019 

50 Procedură operațională întocmirea dosarului personal 97/ 24. 10.2019 

51 Procedură pentu acordarea burselor de merit și de 

performanță 

98/ 25.10.2019 

52 Procedură pentru identificarea punctelor tari şi a celor slabe, a 99/ 25.10.2019 



 
oportunităţilor şi a ameninţărilor (la nivel de școală/arie 

curriculara/comisie metodica) 

53 Procedură pentru sancționarea personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic 

100/ 25.10.2019 

54 Procedură de prevenire a perturbărilor majore în Liceul 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

101/ 25.10.2019 

55 Procedura  pentru promovarea ofertei  educaţionale 102 /  28.10.2019 

56 Procedură privind prevenirea și combaterea absenteismului 

școlar 

103 / 28.10.2019 

57 Procedura de colectare regulata a feedback-ului de la elevi 104/ 28.10.2019 

58 Procedură pentru realizarea portofoliilor profesorilor şi 

elevilor 

105 / 28.10.2019 

59 Procedură  privind învoirea personalului  didactic de la 

activităţile didactice 

106 / 28.10.2019 

60 Procedură de evaluare sistematică a aşteptărilor elevilor şi 

aparţinătorilor 

107/ 28.10.2019 

61 Procedură  pentru  siguranţa şi confidenţialitatea în activitatea 

de colectare, prelucrare şi utilizare a informaţiei 

108 / 28.10.2019 

62 Procedura operaţională stiluri de învăţare 109 / 28.10.2019 

63 Procedură privind elaborarea şi revizuirea planului de acţiune 

al şcolii (PAS) 

110 / 29.10.2019 

64 Procedură pentru organizarea examenelor de diferență pentru 

transferul elevilor 

111/ 29.10.2019 

65 Pocedură privind organizarea și funcționarea consiliului 

profesoral 

112/30.10.2019 

66  Procedură pentru elaborarea procedurilor operaționale  113/ 30.10.2019 

67 Procedură de optimizare a învăţării 114/30.10.2019 



 
68 Procedură pentru proiectarea, organizarea și desfășurarea 

programului “Școala altfel” 

115/ 30.10.2019 

 


