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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

 

 

 Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura  

 

 1 2  3 4 5 

1.1. Elaborat 
Vasiloiu Elena-

Corina 

Responsabil 

elaborare proceduri 
  

1.2. Verificat 
Stancu Victoria 

Mădalena 
Responsabil CEAC   

1.3. Avizat 
Popa Cristina-

Aurora 

Președinte Comisia 

de monitorizare 

(SCIM) 

  

1.4. Aprobat 
Prof. Vasiloiu 

Elena-Corina 
Președinte CA   
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

 

 
Ediția/ 

revizia în 

cadrul 

ediției 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care 

se aplică 

prevederile 

ediției sau 

reviziei ediției 

1 2 3 4 

2.1. Ediția 1 Integral 

Conform Instrucţiunii nr. 1/2018 din 16 mai 

2018 privind aplicarea unitară la nivelul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar a 

Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul 

controlului intern managerial al entităţilor 

publice, aprobat prin Ordinul secretarului general 

al Guvernului nr. 600/2018; 

 

2.2. Revizia 1 - - - 

2.3. Revizia 2 - - - 

 

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei 

procedurii operaționale 

 

 
Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Departament Funcţia 

Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 
Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 

Toate 

compartimentele 

conform 

organigramei în 

vigoare 

Conducători 

compartimente 
-  

 

Comisia de 

monitorizare 
Responsabil -  

 

3.2. Informare 2 

Toate 

compartimentele 

conform 

organigramei în 

vigoare 

Conducători 

compartimente 
  

 

Management Director Vasiloiu C.  
 

Comisia de 

monitorizare 
Responsabil Popa C.  

 

3.3. Evidență 3 SCIM 
Responsabil 

SCIM 
Popa C.  

 

3.4. Arhivare 4 CEAC 
Secretar 

CEAC 
Popa C.  
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1. Scopul procedurii 
 

 Prezenta procedură descrie modul în care Liceul Tehnologic Vitomirești gestionează activitatea de 

asigurare a accesului la informații și cum acestea sunt comunicate solicitanților, conform 

prevederilor legale în vigoare.  

 

2.  Domeniul de aplicare 
 

 Prezenta procedură se aplică în toate compartimentele din Liceul Tehnologic Vitomirești atunci când 

informațiile solicitate vizează activitatea acestora. 

 

3. Documente de referință 
 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat 

prin OMENCȘ nr.5079/2016; 

 LEGEA 87/2006 – Pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin OUG 102/2006; 

 H.G. 1534/25.11.2008- Privind aprobarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 

 Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare 

 Regulamentul intern al Liceul Tehnologic Vitomirești; 

 Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018; 

 Instrucţiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al 

entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018; 

 

 

4. Definiții și abrevieri 
 

4.1. Definiții 

 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1.  Entitate publică 

Autoritate  publică,  instituţie  publică,  companie/societate  naţională,  

regie autonomă, societate la care  statul  sau  o  unitate  administrativ-

teritorială  este  acţionar  majoritar,  cu personalitate juridică, care 

utilizează /administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public 

2.  Departament Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment; 

3.  

Conducătorul 

departamentului 

(compartimentului) 

Director general, director, șef serviciu, șef birou, şef compartiment; 

4.  Procedură Prezentare, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru 
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Nr. 

Crt. 
Termenul Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

stabilite și a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor și 

sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților; 

5.  
Procedura de sistem 

(PS) 

Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la 

nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice; 

6.  
Procedură 

operațională (PO) 

Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la 

nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică; 

7.  
Informaţie de interes 

public 

Orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile 

unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de 

forma sau de modul de exprimare a informaţiei. 

8.  
Circuitul informaţiilor 

şi documentelor  

Traseul parcurs de informaţiile şi documentele care sunt primite de 

instituţia de învăţământ sau de cele elaborate la nivelul unității de 

învățământ. 

 

4.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1.  LTV Liceului Tehnologic Vitomirești 

2.  SCIM Sistemul de control managerial intern al Liceului Tehnologic Vitomirești 

3.  F Formular 

4.  CA Consiliu de Administrație 

5.  CP Consiliu Profesoral 

6.  ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

7.  ROF Regulamentul de Organizare și funcționare 

 

5. Descrierea procedurii 

 

Pentru organizarea şi asigurarea accesului liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de 

interes public, unitatea de învățământ are obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi 

relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.  

Pentru buna desfăşurare a activităţii de informare şi relaţii publice în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice, aceasta poate fi organizată cu următoarele componente:  

a) informarea presei;  

b) informarea publică directă a persoanelor;  

c) informarea internă a personalului;  

d) informarea interinstituţională.  

Unitatea de învățământ asigură accesul la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în 

condițiile legii. 

A. Informații de interes public din oficiu  

Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu prin: 

a) afişare pe pagina de internet proprie a unității de învățământ (www.liceulvitomirești.ro);  

b) afişare la sediul unității de învățământ sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în 

mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii; 

c) consultare la sediul unității de învățământ, în punctele de informare-documentare, în spaţii special 

destinate acestui scop, după caz.  

Informaţiile comunicate din oficiu de către unitatea de învățământ se vor afişa obligatoriu pe pagina de 

internet www.liceulvitomiresti.ro . Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, 

vor fi prezentate într-o formă accesibilă, standardizată şi concisă. Informaţiile vor fi afişate, de regulă, în 

format editabil.  

http://www.liceulvitomiresti.ro/
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Liceul Tehnologic Vitomirești are obligația de face informări cu privire la regulamentul de organizare și 

funcționare (ROF). După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se 

înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a 

părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează la 

avizier şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ. Educatoarele/Învăţătorii/Institutorii/Profesorii pentru 

învăţământul preşcolar/ primar/Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta anual elevilor şi părinţilor 

regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. Personalul unităţii de învăţământ, 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost 

informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.  

Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în 

lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al 

părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.  

Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi 

asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.  

Responsabilul de catedră/responsabilul comisiei metodice elaborează semestrial informări asupra 

activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral.  

Profesorul diriginte informează:  

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ;  

b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al 

elevilor; 

c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre 

frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;  

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 

informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 

fiecărei unităţi de învăţământ.  

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigentă, sancţionările 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

Transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ intră în atribuțiile compartimentului 

secretariat.  

Serviciul financiar informează periodic consiliul de administrație cu privire la execuția bugetară.  

Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au:  

- acces la toate informaţiile legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.  

- dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.  

- dreptul să dobândească informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

 

B. Informații de interes public la cerere  

Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă primesc solicitările privind 

informaţiile de interes public.  

Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau 

electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca 

fiind de interes public.  

În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu 

îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.  

Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin mijloace 

electronice. Informaţiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea 

solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie. Dacă informaţiile de interes public solicitate 

sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format. 

 



 

 
Ministerul Educației Naționale 

       LICEUL  

TEHNOLOGIC 

  VITOMIREȘTI 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediția: 1 

REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAȚIILOR Revizia: 0 

Cod: PO.120-1 
Exemplar nr. 1 

 
 

Pagină 6 din 8 

 

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt 

cele prevăzute de Legea nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:  

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în 

acest termen;  

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru 

identificarea informaţiei solicitate;  

c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. 

a);  

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului. 

 

Termenele prevăzute mai sus se calculează de la data înregistrării solicitării; nu intră în calculul 

termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. Când ultima zi a 

unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.  

Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se 

înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în 

Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.  

După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au 

obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de 

înregistrare a cererii.  

Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea 

persoanei care a formulat cererea.  

În situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, 

dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia 

solicitată poate fi găsită. La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public 

comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie.  

Răspunsul se înregistrează şi se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul legal. 

 

6. Responsabilități  

 Unitatea de învățământ: 

- asigură accesul la informațiile de interes public, din oficiu sau la cerere;  

- organizează compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau desemnează persoane cu 

atribuţii în acest domeniu; 

- oferă, prin persoanele desemnate, răspunsuri la solicitările înregistrate în termenele prevăzute de lege;  

- informează persoanele implicate în procesul educațional (părinți/tutori, elevi, personalul instituției) cu 

privire la regulamentul de organizare și funcționare și rapoartele de activitate; 

 

 Secretariat:  

- asigură transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ 
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7. Formular evidenţă modificări 
 

Nr. 

Crt. 
Ediția Data ediției Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

1. 1 Mai. 2019 - - - Integral  

 

8. Formular analiză procedură 
 

Nr. 

Crt. 
Compartiment 

Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Observații Semnătură 

1. Management Vasiloiu C.      

2. SCIM Popa C.      

 

 

9. Lista de difuzare a procedurii 
 

Nr. ex. Compartiment 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

Data 

retragerii 

Data 

intrări în 

vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1 Management Vasiloiu C.      

2 SCIM Popa C.      

 

10. Anexe/ formulare   
 

1. Formular F01-PO.120-1: Inventar documente;  

2. Formular F02- PO.120-1: Inventar fluxuri de informaţii;  

3. Formular F03- PO.120-1: Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informaţiilor şi documentelor;  

4. Formular F04- PO.120-1: Decizie privind realizarea circuitului informaţiilor; 
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11. Cuprins 

 

 

Numărul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 

operaționale 
Pagina 

1. Scopul procedurii  3 

2. Domeniul de aplicare 3 

3. Documentele de referinţă 3 

4. Definiţii și abrevieri  3 

5. Descrierea procedurii  4 

6. Responsabilităţi 6 

7. Formular evidență modificări 7 

8. Formular analiză procedură 7 

9. Lista de difuzare a procedurii 7 

10. Anexe / formulare 7 

11. Cuprins 8 

 


