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1. Introducere
În această procedură se prezintă modalitatea care trebuie urmată de comisiile metodice/de lucru ce
funcţionează la nivelul unităţii şcolare, în vederea eficientizării organizării activităţii în fiecare an şcolar şi
dobândirea unui plus de profesionalism, confirmat de rezultatele obţinute la sfărşitul anului şcolar şi pentru a
evidenţia valoarea adăugată achiziţionată în intervalul parcurs de la constituirea comisiei până la sfârşitul
anului şcolar.
2. Scopul procedurii
a) Cunoaşterea etapelor pe care responsabilii fiecărei comisie trebuie să le urmeze în vederea
organizării activităţii în fiecare an şcolar.
b) Realizarea circuitului informaţional/ comunicare ierarhică eficientă
3.

Definiţii, abrevieri

3.1 Definiţii
Comisie metodică – formă de organizare a activitîţii personalului didactic din unitatea şcolară,încadrat
în învăţământul preuniversitar, se constituie conform prevederilor R.O.F.U.I.P., Consiliul profesoral aprobă
componenţa nominală a catedrelor-comisiilor metodice, conform art. 28 e), atribuţiile lor fiind precizate în
arti. 36.
Responsabil comisie metodică – responsabilitate desemnată de directorul unităţii şcolare, conform
prevederilor R.O.F.U.I.P, art.19 h), atribuţiile acestora fiind precizate în art. 36-37 şi cele stabilite de
director, art.19 k)
Comisie de lucru cu caracter permanent sau temporar - formă de organizare a activitîţii într-o unitate
şcolară, se numesc, funcţionează şi au atribuţii fixate prin R.O.F.U.I.P, legi, ordonanţe de urgenţă, hotărâri
de guvern, ordine emise de miniştri sau decizii ale inspectoratului şcolar.
Funcţie didactică de predare – acea funcţie didactică pentru care se constituie normă didactică de
predare – învăţare, de instruire practică şi de evaluare potrivit art.42 şi 43 din Legea 128/1997privind
Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare
Procedură operaţională – 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
procesual.
Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale,
aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor
componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate.
3.2. Abrevieri
 ISJ BZ– Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzau
 DLAMS – director Liceul de Arte “Margareta Sterian”
 C.A. – Consiliul de Administraţie al Liceului de Arte “Margareta Sterian”
 C.P. – Consiliul profesoral al Liceului de Arte “Margareta Sterian”
 MECTS –Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 PO – procedură operaţională
 CM – comisie metodică
 CL – comisie de lucru
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 RCM – responsabil comisie metodică
 RCL – responsabil comisie de lucru
 R.O.F.U.I.P. regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţămât în învăţământul
preuniversitar
4. Documente de referinţă
Legea 1/2011, Legea învăţământului, completată şi modificată
Legea 128/1997, Statutul personalului didactic, completată şi modificată ( art. 5, 7, 34, 35, 36, 37, 42,
43)
 OM nr 4925/2005 privind aprobarea R.O.F.U.I.P.



5. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
Activităţi / Etape

Răspunde

Organizarea CM

Director CP

Organizarea CL
Numirea
responsabililor
CM
CL

Director CA
Director
CP
CA

Înştiinţarea
responsabililor CM
/CL
Organizarea activităţii
CM

Secretariat

CL

Responsabil
CM
Membrii CM
Responsabil
CL
Membrii CL
Cadre
didactice

Mod de desfăşurare /
Termene
CP propune componenţa CM conform,
R.O.F.U.I.P, directul supune la vot şi se
aprobă componenţa acestora
Membrii CM constituite propun
responsabilul CM, dintre membrii CM
Directorul numeşte responsabilul în baza
propunerillor CM; elaborează deciziile de
constituire a CM / numire a RCM,
Directorul emite deciziile de constituire a
CL şi de numire RCL
Secretara aduce la cunoştinţă responsabililor
decizia de numire
Responsabilul fiecărei CM / CL elaborează
procedurile de lucru, anexe tip ale
documentelor ce trebuie cuprinse în dosar,
planul managerial şi planul de activităţi al
CM/CL şi le prezintă spre aprobare
directorului unităţii în termen de 15 zile de
la data luării la cunoştinţă de conţinutul
prezentei PO.
Procedurile operaţionale ale CM/CL vor fi
elaborate de RCM/RCL, verificate de un
membru al CEAC şi aprobate de CA
Anexa cu documentele ce trebuie depuse la
dosar de fiecare membru al CM trebuie
aprobată de directorul unItăţii.
Anexa cu documentele ce trebuie depuse la
dosarul CM/CL face parte din prezenta PO;
Documentele din anexa vor fi prezentate
spre aprobare directorului unităţii şcolare în
termen de 30 de zile de la data luării la
cunoştinţă de conţinutul prezentei PO

Riscuri
semnificative
Depăşirea
termenului
Documentaţia
neîntocmită la
timp.

Depăşire
termen legal
de înştiinţare

Nerespectarea
termenului
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6. Schema flux a documentelor
Responsabilităţi

Intrări

DLAMS/ CP Ordinea de zi a CP
Ordinea de zi a CA
CA

DLAMS

Hotărâre CP privind
componenţa CM şi
propuneri de responsabil

Activităţi
CP aprobă componenţa nominală CM
Membrii CM fac propuneri pt resp.
CA aprobă componenţa CL

Decizii de constituire CM
Directorul numeşte
responsabilul CM

Fisa postului

Elaborarea PO pentru
fiecare CM CL

DLAMS/CEAC
RCM/RCL
PO elaborate

PO elaborate sunt înaintate
spre verificare membrilor
CEAC şi aprobare director

Ieşiri
Componenţa CM
Propuneri RCM
Componenţa CL

Înştiinţare de numire
responsabil

PO elaborate

RCM/ RCL
Personal

DLAMS/
RCM/RCL

DLAMS/CA

Dosare complete
ale CM/CL

Dosare vizate de
RCM/ RCL

PO aprobate

Întocmirea documentelor pentru
completarea dosarului CM /CL
conform anexelor din prezenta
PO

Dosare vizate de
RCM /RCL

Discutarea şi aprobarea
dosarelor în cadrul şedinţei
CA

Dosare aprobate şi
depuse la
conducerea unităţii

7. Dispoziţii finale:
7.1. Procedura va fi difuzata membrilor comisiei şi compartimentelor implicate în coordonarea şi
desfăşurarea acţiunilor legate de acordarea burselor sociale şi a altor ajutoare sociale.
7.2. Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte
reglementari cu caracter general sau intern pe baza carora se fac obiectul acestei proceduri.
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