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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind
responsabilii/operaţiunea

Numele şi
prenumele

Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat Oltean Ioana responsabil
CEAC

12.11.2017

1.2 Verificat Oltean Ioana responsabil
CEAC

12.11.2017

1.3 Aprobat Simion
Tudorel

director 12.11.2017

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia/revizia în
cadrul ediţiei

Componenta
revizuită

Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei sau reviziei

1 2 3 4

2.1 1/0 - Elaborare iniţială 12.11.2017

2.2

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

Nr.
crt.

Scopul difuzării Exemplar
nr.

Compartiment Funcţia Nume şi
prenume

Data
primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1 Informare/aplicare 1 CEAC resp. CEAC Oltean 12.11.2017
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Ioana

3.2 Informare/aplicare 1 CEAC secretar
CEAC

Alina
Budică

3.3 Informare 1 Director Director Simion
Tudorel

3.4 Aprobare 1 Director Director Simion
Tudorel

3.5 Verificare 1 CEAC responsabil
CEAC

Oltean
Ioana

3.6 Arhivare 1 CEAC responsabil
CEAC

Oltean
Ioana

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1 Stabileşte metodologia de prevenire şi combatere a efectelor nocive ale fumatului în rândul elevilor.
4.2 Dă asigurări cu privire la existenţa unei documentaţii adecvate derulării activităţii
4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului, prin faptul că,
procedura activităţii permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat al instituţiei
4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în
luarea deciziei
4.5 Stabileşte sarcinile circuitului documentelor necesare acestei activităţi.

5. Domeniul de aplicare

5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională
Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul şi elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 14 Braşov.
5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de
entitatea publică
Procedura se aplică de către CEAC pentru toate domeniile şi criteriile prevăzute de lege.
Se va monitoriza modul în care întreg corpul profesoral, elevii, părinţii, personalul auxiliar şi conduerea
şcolii va respecta prevederile prezentei proceduri.
5.3 Lista principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală
a) această activitate depinde de activitate compartimentelor: CEAC
b) de această activitate depind, în cadrul operaţiunilor efectuate, compartimentele:
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-toate compartimentele din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 14 Braşov

6. Documente de referinţă aplicabile procedurii operaţionale
6.1 Reglementări internaţionale
-
6.2 Legislaţie primară
 L.E.N. nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
 Legea nr.69/2011 privind modificarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei
 Legea nr. 87/2006
 Ordinul SGG 400/2025, cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul SGG nr. 200/2016)
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2016, cu modificările şi completările ulterioare
 MEN- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor
 Legea 2003/2008 privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

6.3 Legislaţie secundară
 Ghidul CEAC pentru unităţile de învăţământ preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP

fiecărei unităţi şcolare
6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Şcolii Gimnaziale Nr. 14 Braşov
 R.O.I
 P.D.I
 hotărâri interne (CA, CP, CEAC, director)
 Regulamentul CEAC

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1 Definiţii ale termenilor -
Nr.
crt.

Termenul Definiţia şi/sau actul care defineşte termenul

1 Procedură Prezentarea în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de
lucru stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi
sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor.

2 P.S. (procedură de
sistem)

Proedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la
nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.

3 Compartiment Compartiment/Comisie
4 P.O. (proceură

operaţională)
Procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la
nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate.

5 Responsabilitate Obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage
sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică
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6 Resurse Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informaţională şi
financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaţionale

7 Ediţie a unei PO Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei PO, aprobată şi difuzată.
8 Revizie în cadrul unei

ediţii
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare au alte asemenea, după caz,
a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii
operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.
crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1 P.O. Procedură operaţională
2 E. Elaborare
3 V. Verificare
4 A. Aprobare
5 Ap. Aplicare
6 Ah. Arhivare
7 F. Formular
8 SCIM Sistem de control mangerial intern
9 CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1 Modul de lucru
Conform documentelor mai sus menţioate, în incinta celor 3 corpuri de clădire (Corp A, Lungă, 229,

Corp B-Agricultorilor 3A, Corp C- Fagurului 1) aparţinând Şcolii Gimnaziale Nr. 14 Braşov, fumatul este
strict interzis.

Elevilor le este interzis fumatul în şcoală şi în perimetrul adiacent şcolii. Indiferent de sursa
procurării ţigărilor, în cazul în care aceştia sunt prinşi fumând sau având asupra lor ţigări, se vor aplica
următoarele sancţiuni:
-observaţie individuală, mustrarea în faţa clasei la prima abatere
-scăderea notei la purtare cu 1 p la abatere repetată

Cadrul didactic care va surprinde un elev fumând va anunţa, după caz: profesorul de serviciu,
dirigintele sau direcţiunea şi acest lucru va fi consemnat în registrul de procese verbale al profesorului de
serviciu, urmând a se lua măsurile prevăzute mai sus.

Această procedură va fi adusă la cunoştinţa tuturor elevilor şi părinţilor de către
învăţătorul/dirigintele fiecărei clase, urmând a fi pusă în aplicare din momentul aprobării.
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8.2 Documente utilizate
-R.O.I

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale
-registrul de procese verbale al profesorilor de serviciu
8.3.2 Resurse umane
-personalul Şcolii Gimnaziale Nr. 14 Braşov
8.3.3 Resurse financiare
-nu este cazul

9. Responsabilităţi

Nr. crt. Compartimentul
(postul/

acţiunea)

I II III IV V

1 2 3 4 5 6
1 Resp. CEAC E.
2 Resp. CEAC V.
3 Director A.
4 Pers. şcolii Ap.
5 Resp. CEAC Ah.

9.1 Conducerea şcolii, elevii, profesorii, părinţii, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic aplică
prevederile prezentei proceduri.
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10. Anexe, înregistrări, arhivări
-prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor pe suport informatic
-înegistrările generate de această activitate se păstrează/arhivează conform cerinţelor SCMI
Nr. crt. Denumirea

anexei
Elaborator Aprobat Nr. de

exemplare
Difuzare Arhivare Alte

Loc Perioada
1 2 3 4 5 6 7 8

1 -
2 -
3 -
4 -

11. Cuprins

Nr. componentei
în cadrul P.O.

Denumirea componentei din cadrul procedurii
operaţionale

Pagina

Coperta 1
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificare şi

aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

2

2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
procedurii operaţionale

2

3 Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau,
după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
operaţionale

2

4 Scopul procedurii operaţionale 3
5 Domeniul de aplicare 3
6 Documente de referinţă aplicabile procedurii

operaţionale
4

7 Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în
procedura operaţională

4

8 Descrierea procedurii operaţionale 5
9 Responsabilităţi 6
10 Anexe, înregistrări, arhivări 7
11 Cuprins 7


