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1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediţiei procedurii generale. 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI  

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT prof. Cristea Carmen 

prof. Pădure Mihaela, 

prof. Doboş Maria,  

 

RESP.CEAC 

MEMBRU CEAC 

MEMBRU CEAC 

 

10.02.2017  

1.2. VERIFICAT Prof. Bot Cătălin DIRECTOR ADJ 11.02.2017  

1.3 APROBAT Prof. Corlade Iulia DIRECTOR 11.02.2017  

 

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

   Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

       Componenta 

            revizuită 

  Modalitatea 

     reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

   reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1 elaborare - 10.02.2017 

 

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

generale 

 Scopul 

difuzării 

Ex.nr. Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

  Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 aplicare 80 Cadre 

didactice 

Profesori 

 

Conform 

statului de 

funcţii aprobat 

15.02.2017  

3.2 verificare 1 conducere Director 

adjunct 

Bot Cătălin 11.02.2017  

3.3 arhivare 1 CEAC - Pădure Mihaela 11.02.2017           

3.4 Alte 

scopuri 

1 Postare pe site-ul scolii permanent  
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Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Conţinutul procedurii; 

4. Responsabilităţi; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

7. Anexe 

Definiţii  

Informaţii de interes public: potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/ 2001 se distinge între informaţii de 

interes public difuzate din oficiu (prezentate pe site-ul universităţii) şi informaţii de interes public oferite la 

cerere (verbal sau în scris). Cererile verbale de informare se primesc de către secretariatului colegiului, iar 

cererile scrise se depun cu număr de înregistrare la secretariatul colegiului. Răspunsurile se comunică 

potrivit art. 5 şi 7 din Legea nr.544/ 2001.  

Comunicarea: un mod fundamental de interacţiune psiho-socială a persoanelor, realizată în limbaj 

articulat sau prin alte coduri, în vederea transmiterii unei informaţii, a obţinerii stabilităţii sau a unor 

modificări de comportament individual sau de grup.  

a. Comunicarea formală 

  Reţelele formale de comunicare sunt prescrise prin organigramă, document care reprezintă 

organizarea funcţională a activităţilor şi natura relaţiilor de subordonare şi coordonare dintre compartimente 

şi persoane. Derularea comunicării formale scrise sau orale este guvernată de o serie de reguli implicite şi 

explicite privind conţinutul (ce fel de informaţie se transmite), responsabilitatea (cine emite şi cine 

controlează şi semnează – în cazul mesajelor scrise), forma (orală / scrisă, modul de structurarea a 

mesajului, conţinutul părţii de identificare, formulele de adresare), momentul (ocazii, termene) şi destinaţia 

mesajelor (cui sunt adresate).   

Comunicare descendentă poate avea loc în sensul cererii de situaţii, date, etc.sau al emiterii de 

decizii, dispoziţii, instrucţiuni, informaţii. Formele concrete folosite de o organizaţie pot fi decizii, circulare 

de informare, broşuri sau manuale cu norme şi instrucţiuni, ziare de întreprindere, scrisori către fiecare 

angajat, mesaje la staţia radio, dări de seamă, rapoarte în faţa adunării generale a salariaţilor sau acţionarilor.   

Comunicarea ascendentă poate fi un răspuns la cererile de situaţii şi date ale conducerii sau emiterea unor 

cereri, plângeri, opinii. Formele folosite pot fi note de serviciu, rapoarte, dări de seamă, reglementate prin 

normele de organizare şi funcţionare. Pe lângă acestea conducerea poate folosi la fundamentarea deciziilor 

sale date furnizate de chestionare de opinie sau atitudini, forme de colectare a propunerilor şi sugestiilor 

salariaţilor. Tehnici recente de canalizare a insatisfacţiilor salariaţilor sunt aşa-numitele “hot-lines” şi “uşa 

deschisă”.  

b. Comunicarea informală  

Paralel cu comunicarea formală sunt iniţiate comunicări informale între participanţi, pentru a 

schimba informaţii care nu au o legătură directă cu activitatea. Cu timpul se constituie reţele informale de 

comunicare, bazate pe criterii afective simpatie / antipatie, interese comune legate (sau nu) de organizaţie; 

canalele folosite sunt altele decât cele formale, regulile de comunicare sunt mai puţin stricte.  

Reţelele de comunicare formale şi informale sunt coexistente şi uneori interferente, în sensul că cele 

informale pot bloca circulaţia informaţiei în reţeaua formală, o pot distorsiona în funcţie de relaţiile şi 

interesele celor implicaţi sau, dimpotrivă, pot flexibiliza şi îmbunătăţi comunicarea formală. Structura 

reţelelor de comunicare informale este aleatorie, orizontală şi verticală, contactele personale scurtcircuitează 
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reţeaua formală, funcţionarea lor se bazează pe comunicare nepermanentă, bi- şi multi-direcţională. Formele 

mai frecvente de comunicare organizaţională informală sunt zvonurile, semnele secrete de avertizare, 

materialele satirice scrise.  

c. Comunicare scrisă şi comunicare orală  

Comunicările scrise sunt folosite în organizaţie în cazul mesajelor care trebuie să dureze în timp, ori 

de câte ori trebuie prevenită uitarea sau fixată responsabilitatea într-o manieră lipsită de echivoc. 

Comunicările scrise pot constitui elemente ale unor înregistrări contabile, pot fi o documente care vor fi 

păstrate un anumit timp în fonduri arhivistice, pot fi folosite ca probe în justiţie. Cu cât organizaţia este mai 

mare şi mai complexă, cu atât ponderea documentelor scrise în ansamblul comunicării creşte.  

Într-o organizaţie, comunicările scrise pot fi standardizate (toate formularele care sistematizează 

informaţii despre diferite aspecte ale activităţii) sau ocazionale. Traseul comunicărilor scrise poate fi clar 

fixat (mai ales în cazul comunicărilor standardizate, existând persoane şi chiar compartimente specializate 

care le întocmesc, le dirijează circuitul lor sau care le aprobă, dar există şi comunicări scrise ocazionale, care 

au un traseu mai puţin riguros. 

Proces de comunicare: procesul prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin 

intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.  

Canal de comunicare: calea de transmiere a mesajului.  

Canale formale de comunicare: canale prestabilite, corespunzătoare legăturilor ierarhice sau 

funcţionale din organizaţie.  

Canale informale de comunicare: canale stabilite pe relaţii de prietenie, preferinţe, interes personal.  

Mijloc de comunicare: suport tehnic ce sprijină procesul de comunicare. Mijloacele de comunicare 

pot fi: scrise pe suport de hârtie şi pe suport magnetic ; orale - transmise prin comunicare directă, şedinţe, 

prelegeri, respectiv prin telefon, fax şi mijloace audio-video. 

 

1.   Scopul procedurii : 

Procedura îşi propune optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea transparenţei/vizibilităţii 

activităţilor proiectelor/evenimentelor din cadrul Colegiului Tehnic  „D. Mangeron”. Organizaţia şcolară are 

drept scop principal comunicarea cu instituţiile care se află în relaţii de subordonare – Inspectoratul Şcolar 

Judeţean , Primăria, Consiliul Local. Procedura stabileşte principiile şi mijloacele de comunicare în 

interiorul instituţiei cât şi cu entităţi externe. Implementarea acestei proceduri va permite facilitarea 

accesului la informaţiile de interes pentru toţi membrii colectivului, sistematizarea acestor informaţii pe 

domenii/subdomenii, dar va constitui şi un instrument eficient de analiză a activităţii din cadrul colegiului în 

vederea rapoartelor CEAC şi a planului de îmbunătăţire. 

 

2. Aria de cuprindere : 

Această  procedură  se  aplică  tuturor  membrilor, personalului  didactic, nedidactic, auxiliar  cât  şi  

elevilor, familiilor  acestora,  instituţiilor  partenere  sau  ierarhic  superioare  şi  persoanelor  din  exterior  

interesate  de  anumite  probleme  legate  de  activitatea  desfăşurată  sau  care  urmează  a  se  desfăşura  în  

cadrul  unităţii şcolare. 

 

 

 



 

Colegiul Tehnic               

,,D. MANGERON” 

Bacau 
Procedura   generala 

,,Informare, comunicare internă 

şi externă” 

Cod: CT D. MANGERON.PG.4 

Editia: 1 

Nr.exemplare: 6   

Revizia: 0 

Nr.exemplare: 0   

CEAC 

Exemplar: 1 Pagina 5/11 

Aprobat de CA 

Data:  

 

3. Conţinutul procedurii: 

ETAPELE  PROCEDURII 

Comunicarea internă(comunicare curentă şi periodică)  

Pasul I Întrunirea cadrelor didactice, desfăşurarea şedinţelor CA, CP, comisiilor metodice, comisiilor de 

lucru, serviciilor funcţionale.  

Pasul II În cadrul şedinţelor se încheie procese verbale, în registre speciale de comisii.  

Pasul III În general, directorul comunică personalului didactic informaţiile de ultimă oră prin Consilii 

Profesorale, iar în cazul în care s-au luat hotărâri importante în Consiliul de Administraţie, directorul sau 

directorii adjuncţi comunică direcţiile pe care trebuie să le urmeze. Din partea conducerii şcolii există o 

comunicare clară, bazată pe un limbaj comun, împărtăşit de comunicanţi. Comunicarea nonverbală se 

face prin afişaj la avizierul şcolii sau al cancelariei, precum şi prin redirecţionarea mesajelor importante 

pentru cadrele didactice pe adresa de email, prin SMS, fax, telefon fix şi mobil (centrală proprie).  

Pasul IV Documentele utilizate într-o unitate şcolară se realizează în proporţie de 99% în format 

electronic. Pentru documentele care nu se creează electronic există posibilitatea de scanare, 

infrastructura existentă permiţând acest lucru (format PDF).  

Există şi sunt funcţionale:  

- site-ul şcolii: 

 - adresa secretariat:  

Site-ul şcoli este destinat în special persoanelor externe care doresc să afle informaţii despre unitatea 

noastră(fotografii, animaţii, filme). Toate documentele sunt create de către personalul şcolii în 

îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin ca angajat sau responsabil şi sunt postate pe portalul şcolii. Excepţie 

fac datele cu caracter personal care nu vor putea fi postate.  

Pasul V Abordarea unei atitudini deschise, cooperante, binevoitoare în care se oferă sau se primeşte 

feedback şi impunerea evitării conflictelor ce se pot isca din neînţelegeri.  

Pasul VI Cu elevii se comunică, în principal, la orele de dirigenţie, prin Consiliul reprezentativ al 

elevilor sau prin stația radio prin care li se aduc la cunoştinţă ultimele noutăţi.  

Comunicarea externă cu părinţii şi alte instituţii/grupuri semnificative de interes  

Pasul VII Cu părinţii se comunică prin şedinţele pe clasă, prin lectoratele cu părinţii pe şcoală sau prin 

convocarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor  
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Pasul VIII Directorul şcolii este cel care dă tonul în relaţiile cu instituţiile cu care se află în relaţii de 

subordonare , de flexibilitatea acestuia depinzând tipul de relaţii de colaborare pentru bunul mers al 

educaţiei.  

Pasul IX Este importantă şi comunicarea cu alte instituţii(AJOFM, agenţi economici) sau 

presa/radio/televiziune.  

Pasul X Faţă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău colegiul comunică atât nonverbal, prin mijloacele de 

comunicare moderne: telefon, Internet, fax, cât şi verbal, prin directorul şcolii, responsabilii de comisii 

metodice şi toate cadrele didactice prin întâlniri în cadrul şedinţelor de lucru, consfătuiri sau inspecţii 

tematice.  

Pasul XI Cu Primăria Bacău, Consiliul Local şcoala trebuie să fie un partener deschis spre acelaşi scop – 

educarea elevilor, comunicarea existând chiar în interiorul instituţiei de învăţământ având în vedere că, 

conform Legii Nr.1/2011, din Consiliul de Administraţie al unităţii şi din Comisia de evaluare şi asigurare a 

calităţii fac parte câte un reprezentant al Consiliului Local. 

4.  Responsabilităţi: 

 

 Conducerea şcolii   

- coordonează aplicarea procedurii la nivelul unităţii şcolare; 

- aprobă elaborarea documentelor de către responsabilii secţiunilor de lucru.   

- aprobă resursele necesare realizării unui sistem informaţional adecvat pentru prelucrarea şi transmiterea 

informaţiilor de interes public;  

- analizează eficienţa sistemului de comunicare şi urmăreşte implementarea măsurilor necesare de 

îmbunătăţire a accesului la informaţiile de interes public.  

 Responsabilii de comisii/catedre/colective de lucru 

- coordonează aplicarea procedurii la nivelul său de competenţă (nivel/meniu principal/subdomeniu);  

- elaborează documente specifice secţiunilor de lucru. 

- răspund de actualizarea documentelor elaborate la nivel de departament şi de difuzarea lor către 

structurile/ persoanele interesate;  

- răspund de asigurarea accesului la informaţiile publice specifice departamentului.  

 Personalul şcolii 

- Va cunoaşte modul de lucru cu portalul/site-ul şcolii şi va avea acces la aceste documente prin 

intermediul unei parole;  

 Inginerul de sistem 
- răspunde de gestionarea corectă – elaborarea/ actualizarea şi difuzarea documentelor specifice 

domeniului pe care îl coordonează.  

 Responsabilul CEAC 
- răspunde de gestionarea corectă a documentelor SMC şi de difuzarea lor în colegiu;  

- asigură comunicarea cu alte unităţi şcolare, cu organismele naţionale şi internaţionale acreditate 

privind asigurarea calităţii;  

- coordonează şi răspunde de difuzarea evenimentelor relevante la rubrica ştiri de pe site-ul colegiului;  

- răspunde de actualizarea site-ului colegiului cu materiale specifice acestei comisii. 
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- participă la procesele de asigurare şi evaluare a calităţii şi asigură comunicarea informaţiilor privind 

calitatea proceselor, rezultatele evaluării şi ale altor activităţi referitoare la calitate 

 Departamentul de Informatizare 
- realizează dezvoltarea sistemului informatic al colegiului, de comunicare prin Internet;  

- participă la actualizarea informaţiilor de pe site-ul colegiului.  

 Serviciul secretariat şi contabilitate 
- asigură comunicarea către toate departamentele şi membrii colegiului, prin difuzarea informaţiilor către 

şefii departamentelor, prin e-mail  

- răspunde de actualizarea informaţiilor privind legile şi alte acte normative aplicabile universităţii şi de 

difuzarea lor către structurile interesate.  

 

5.Monitorizarea procedurii. 

Se face de către membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi managerii CT „D. Mangeron” 

Bacău. 

6.Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  
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7. Anexe 

SI – sistem informaţional, BS – birou secretariat, CEAC – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, 

ARACIP - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

 

Fluxul activităţilor  

Documente de intrare  Activităţi/ 

Responsabil  

Documente de 

ieşire  

Observaţii  

Documentele structurii 

organizatorice  

Metodologia/ Ghidurile 

ARACIP  

Legea nr.544/ 2001 

Alte documente de 

referinţă  

Planificarea şi 

realizarea sistemului de 

comunicare din colegiu 

 

Secretar  

Director 

Responsabil CEAC 

Inginer de sistem 

Sistemul 

informaţional  

Principalele componente ale 

SI din colegiu – informaţiile 

de interes public, forma de 

prezentare, modalitatea şi 

costurile de acces, furnizorul 

informaţiei sunt prezentate în 

Tabelul 1.  

Comunicarea informaţiilor de 

interes public în cadrul 

colegiului se face atât pe 

canale formale, cât şi 

informale, conform 

reglementărilor în vigoare.  

Sistemul informaţional  Analiza eficacităţii şi 

îmbunătăţirea SI  

Secretar  

Director 

Responsabil CEAC 

Inginer de sistem 

Rezoluţie BS  

Plan de 

îmbunătăţire 

Raport  

Analiza se face anual sau ori 

de câte ori este nevoie - la 

sesizarea unor deficienţe 

privind comunicarea şi 

accesul la informaţii de 

interes public. Măsurile de 

îmbunătăţire se stabilesc de 

către responsabilii proceselor 

la care se referă informaţiile.  

BS monitorizează stadiul 

acţiunilor de îmbunătăţire.  

Solicitare/  

Cerere  

Accesul la informaţii 

de interes public  

Documente  

Site-ul colegiului  

Accesul este asigurat prin 

persoanele responsabile de 

informarea şi asigurarea 
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Biroul secretariat 

Persoane desemnate  

accesului la informaţii 

publice, precum şi prin 

consultarea documentelor 

solicitate la Biroul RP al 

colegiului. Accesul nu este 

admis în cazul informaţiilor 

exceptate de la accesul liber 

al cetăţenilor, conform art.12 

din Legea nr.544/ 2001.  

Decizia Directorului 

Legea nr.544/ 2001, 

art.21 şi 22  

Contestarea deciziei 

conducerii colegiului 

de a nu asigura accesul 

la informaţiile de 

interes public solicitate  

Director 

Serviciul secretariat 

Reclamaţie  

Decizia Colegiului 

Hotărârea 

Tribunalului  

Persoana lezată în privinţa 

dreptului de acces la 

informaţiile de interes public 

solicitate poate depune 

reclamaţie, prin secretariatul 

colegiului, a cărei rezolvare 

se face conform art.21 din 

Legea nr.544/2001.  

 

Tabelul 1 – Componentele Sistemului informaţional al Colegiului Tehnic Dumitru Mangeron - 

Bacău 

Nr.  

crt.  

Informaţie de interes 

public  

Modalitatea 

de acces  

Forma de 

prezentare  

Costuri de 

acces  

Locul de 

obţinere a 

informaţiei  

1.  Reglementări normative 

referitoare la Colegiul 

Tehnic D. Mangeron 

din Bacău  

Permanent  Monitorul Oficial  

sau text actualizat 

din baza de date 

legislativă  

Birou 

Secretar şef 

şi birou 

Contabilitate  

Site colegiului  

2.  Reglementări interne 

ale Colegiul Tehnic D. 

Mangeron 

La cerere  Pagina web  

Broşuri proprii  

Gratuit  

Contra cost  

Birou 

secretariat 

Site colegiu  

Compartiment 

contabilitate 

CEAC 
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Comisia de 

promovare a 

imaginii şcolii  

3.  Documente privind 

asigurarea şi evaluarea 

calităţii, prevăzute 

pentru accesul public, 

conform legislaţiei în 

vigoare  

Permanent  

Periodic  

La cerere  

Pagina web  

Rapoarte  

Gratuit  

Gratuit 

CEAC 

CEAC  

Responsabili 

de proces  

4.  Procesul de admitere 

(metodologie, locuri, 

calendar admitere, 

rezultate concurs 

admitere, contracte de 

studii)  

În sesiunile 

de admitere  

Pagina web  

Afişaj la ISJ Bacău 

Afisaj la colegiu 

Broşuri proprii  

Gratuit  

Gratuit  

Gratuit  

Contra cost  

Site colegiu 

Secretariat  

5.  Documente Programe 

şcolare (metodologie 

admitere, rezultate 

concurs admitere)  

În sesiunile 

de admitere  

Pagina web  

Afişaj la ISJ Bacău 

Afisaj la colegiu 

Broşuri proprii  

Gratuit  

Gratuit  

Gratuit  

Contra cost  

Site colegiu 

Secretariat  

6.  Activitatea de cercetare 

ştiinţifică, perfecţionare 

(structura 

departamente)  

Permanent  

La cerere  

Pagina web  

Broşuri proprii 

 Pagina web a ISJ 

Bacău 

Gratuit  

Contra cost 

Gratuit  

 

Site colegiu  

Responsabil 

procedură 

7.  Relaţii internaţionale 

(programe de studii)  

Permanent  Pagina web a ISJ 

Bacău 

Afişaj la facultăţi  

Broşuri proprii  

Gratuit  

Gratuit  

Contra cost  

Site ISJ Bacău 

 

8.  Structuri didactice şi de 

cercetare ştiinţifică; 

concursuri didactice – 

conform legislaţiei în 

Periodic  

La cerere  

Monitorul Oficial  

Presa centrală  

Broşuri proprii  

Gratuit  

Gratuit  

Contra cost 

Secretariat  

ISJ Bacău  
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vigoare  Pagina web a ISJ 

Bacău  

Gratuit  

Gratuit  

9.  Cămin - cantină  Permanent  Pagina web  Gratuit  Site colegiu  

10.  Biblioteca colegiului  Permanent  Pagina web  

Broşuri proprii  

Gratuit 

Contra cost  

Site colegiu  

Biblioteca 

colegiului 

11.  Organigrama, program 

de lucru  

La cerere  Pagina web  Gratuit  BS  

12.  Activitate financiar 

contabilă  

La cerere  Pagina web  Gratuit  Serviciul 

financiar 

contabil  

14.  Conferinţe şi alte 

evenimente relevante 

pentru mediul şcolar 

Permanent  Pagina web  Gratuit  Site colegiu 

 


