
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, CRAIOVA

COMISIA DE EVALUARE ȘI  ASIGURARE A CALITĂȚII

Denumire procedura

PO Revizuirea PDI

PO privind elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor

PO privind elaborarea si revizuirea PAS

PO  privind autoevaluarea organizarii interne a scolii

PO privind analiza culturii organizaționale

PO Asigurarea serviciului medical

PO Acordarea primului ajutor in caz de pierdere a cunostintei

PO Asigurarea primului ajutor in caz de electrocutare

PO privind regulile de comportare si masurile de protectie in caz de dezastre

PO Protectia muncii in laboratoare si cabinete 

PO privind accesul personalului la echipamente

PO procedura privind inventarierea patrimoniului

PO Reglementarea accesului in unitatea de invatamant

PO Asigurarea serviciului pe scoala

PO Asigurarea pazei unitatii de invatamant

PO privind prevenirea violenței în școală

PO Achizitionarea  manualelor si cartilor la biblioteca scolii

PO Controlul activitatii de inscriere a elevilor

PO privind completarea Registrului matricol

PO Privind  completarea cataloagelor

PO privind  monitorizarea frecvenței

PO Resurse umane

PO privind angajarea personalului didactic

PO privind organizarea recrutarii personalului

PO de rectrutare si selectie a personalului didactic auxiliar si administrativ

Procedura privind accesul elevilor la mijloacele de invatamant, auxiliarele curriculare, la 

biblioteca și TIC

PO stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-COV-2 in 

unitatea de invatamant

PO Acces la oferta educativă a scolii

PO actualizarea ofertei scolare

PO incluziunea elevilor cu CES
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PO privind comunicarea internă cu personalul

PO Comunicare externa cu parintii, angajatorii si alte institutii

PO privind comunicarea formală externă cu cooperația meșteșugărească

PO internă de comunicare cu ISJ Dolj

PO realizarea circuitului informatiilor

PO Observarea procesului de predare-invatare

PO Implementare a CDL

PO de revizuire a CDL

PO de analizare  a contestatiilor

PO de analiza si solutionare a contestatiilor

PO privind scaderea notei la purtare

PO pentru elaborarea testului initial de evaluare

PO realizarea si notarea portofoliului elevului

PO Informarea regulată a elevilor si parintilor privind progresul realizat și rezultatele școlare

PO Evidenta activitatilor extrascolare

PO Elaborarea criteriilor de evaluare a activitatilor din saptamana ”Sa stii mai multe sa fii mai 

buni”

PO Catedre si comisii de lucru

PO de uramrire a insertiei socio-profesionale a absolventilor

PO gestionare a bazei de date a elevilor

PO desfășurarea activităților didactice în mediul on-line

PO Autoevaluarea institutionala

PO privind controlul managerial intern

PO pentru planul de imbunatatire a activitatii unitatii

PO de constituire a CEAC

PO privind selectarea reprezentantilor cadrelor didactice in CEAC

PO de evaluare sistematica a satisfactiei personalului, elevilor, parintilor si colaboratorilor 

externi

PO de evaluare sistematica a satisfactiei personalului

PO Evaluarea rezultatelor invatarii

PO Testarea initiala a elevilor

PO Obtinerea feedback-ului din partea  elevilor

PO Colaborarea cu agentii economici in vederea efectuarii instruirii practice

PO Insertia profesionala pentru cadrele didactice noi/fara experienta

PO Evaluarea cadrelor didactice

PO organizarea și funcționarea comisiei de mobilitate

PO Evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic 

PO privind evaluarea  fiselor tip in vederea evaluarii personalului didactic și nedidactic

PO Acces la resurse materiale

PO privind selectarea, pastrarea si verificarea materialelor/dovezilor
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PO Programe pentru Examene

PO de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani

PO admiterea în învățământul liceal 

PO contestațiile elevilor

PO constituirea și activitatea  desfășurată de comisia pentru dezvoltare  profesională și 

evoluție în cariera didactică

PO privind accesul la informațiile de interes public

PO privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care 

frecventeaza invatamantul profesional in cadrul programului national de protectie sociala 

„Bursa profesionala”

PO Bani de liceu- cf. Ord 3125 din 4 februarie 2019 pentru modificarea anexei nr. 3 la

Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004

PO privind sanatatea si securitatea in munca

Manual de politici si procedure contabile proprii 

Manual de proceduri operationale-compartimentul secretariat

Procedura operationala de monitorizare a 

planurilor operationale la nivelul documentelor de programare

Procedura de monitorizare introducere 

corecta a datelor statistice

Procedura privind administrarea bunurilor date in folosinta

PO privind monitorizarea interna a prezentei cadrelor didactice si a frecventei elevilor la 

clasa



Numar inregistrare

1504/29.09.2008

2050/01.09.2010

8/28.10.2014

2051/01.09.2010

16/07.10.2015

1388/15.09.2008

402/01.03.2006

504/01.04.2006

2440/20.11.2008

503/01.04.2006

13/10.02.2015

36/26.01.2017

1903/15.11.2012

1904/15.11.2012

1902/14.11.2012

9/01.10.2015

502/01.04.2006

1307/15.09.2005

13/01.10.2015

2025/01.09.2010

1503/29.09.2008

1387/15.09.2008

1508/15.09.2007

4/16.09.2015

14/01.10.2015

35/22.04.2016

17/12.05.2020

1386/15.09.2008

11/01.10.2015

3/16.09.2015
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6/23.09.2015

1511/10.09.2013

2/16.09.2015

5/23.09.2015

20/02.07.2018

1413/15.12.2005

1704/02.09.2012

1/04.09.2015

430/10.03.2006

33/11.04.2016

2053/01.04.2010

1517/14.09.2011

12/01.10.2015

11/10.12.2014

1505/29.09.2008

305/04.02.2013

1503/29.09.2008

7/23.09.2015

10/01.10.2015

16/5.05.2020

1204/20.09.2009

32/11.04.2016

4/15.10.2014

1597/19.09.2011

2054/01.09.2010

1162/09.07.2014

1905/15.11.2012

1385/15.09.2008

1304/15.09.2005

1384/15.09.2008

984/15.09.2006

1383/15.09.2008

1501/15.09.2007

22/14.08.2019

1794/23.10.2012

1850/31.05.2010

1382/15.09.2008

2056/01.09.2010

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII



2057/01.09.2010

15/24.04.2015

28/18.03.2019

15/14.02.2020

14/14.02.2020

8/01.10.2015

31/11.04.2016 , 10.09.2018

2/5.09.2019

14/24.04.2015

7/04.01.2011

7/04.01.2012

36/17.02.2017

40/4.04.2017

43/8.06.2017

16/15.03.2018


