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1. Scopul procedurii : 
 

1.1. Scopul acestei proceduri este de  a aigura securitatea documentelor școlare - 

CATALOAGE 

1.2. Prezenta procedură urmăreşte: 

 Să asigurare securitatea cataloagelor școlare 
1.3. Prin prezenta procedură se stabilesc responsabilitățile profesorilor, profesorilor de 

serviciu secretariatului și a muncitorilor privind locul de depozitare a cataloagelor.                                                                      

2. Aria de cuprindere : 

 Prezenta procedura se adresează tuturor cadrelor didactice serviciului secretariat și 
muncitorilor. 

 

 3.    Responsabilităţi : 

3.1. Procedura va fi aplicată de către toate cadrele didactice, secretari și muncitori. 

3.2.  Membrii C.E.A.C. răspund de comunicarea prevederilor prezentei proceduri 

3.3.  Membrii C.E.A.C. sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei 

proceduri. 

 

4.  Continutul procedurii : 

- luni la ora 7
00

 muncitorul de serviciu deschide cancelaria. La ora 7.30  Verdeș-

Enculescu Gabriel  ridică cheia dulapului cu cataloage de la secretariat/director de 

serviciu și descuie dulapul. 

- La ora 12
00

, învățătorul de serviciu, strânge cataloagele claselor Preg., I, a II-a și a 

IV-a, și le introduce în dulapul din cancelarie. (luni – Mocanu Alina, marti – Luca 

Any, miercuri – Panaintescu Maria, joi – Frai Ana Maria, vineri – Dumbravă Ancuța) 

și consemnează în registrul profesorului de serviciu existența/inexistența 

cataloagelor. 

Învățătorii care nu au adus cataloagele în cancelarie până la acea oră, le vor pune, 

când le aduc, direct în dulapul din cancelarie.  

- Profesorul de serviciu pe etajul I, la ora 14
00

 strânge toate cataloagele claselor de 

gimnaziu care învață de dimineață și le pune în dulap. (luni – Dorneanu Simona, 

marti – Solomon Marius, miercuri – Luca Claudiu, joi – Burghelea Diana, vineri – 

Petercă Alina) și consemnează în registrul profesorului de serviciu 

existența/inexistența cataloagelor. 

Profesorii care nu au adus cataloagele în cancelarie la terminarea orelor, când le aduc, 

le vor pune direct în dulap. 

- La sfârșitul programului, la ora 18
00

, profesorul de serviciu de la etajul I strânge toate 

cataloagele în dulap închide dulapul și lasă cheia la locul special amenajat.( luni – 
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Butnaru Romeo, marti – Grădinaru Monica, miercuri – Andronic Mădălina, joi- 

Pintilii Cristina, vineri – Florea Diana) și consemnează în registrul profesorului de 

serviciu existența/inexistența cataloagelor. 

- În zilele de marți, miercuri, joi și vineri cancelaria va fi descuiată de d-na prof. 

Vasilache Marinela care deschide și dulapul cu cataloage. 

- Vineri seara, cheia de la dulapul cu cataloage va fi predată de d-nul prof. Verdeș 

Gabriel la secretariat/director de serviciu. 

- În fiecare seară după ora 18.30 muncitorul de serviciu va încuia cancelaria cu cheia. 

- În cazuri excepționale cheia de la cancelarie poate fi ridicată de la secretariat/director 

de serviciu. 

 

5.   Monitorizarea procedurii. 

  Se face de catre membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurarea a Calităţii şi managerii 

unităţii de învăţământ. 

 

6.   Analiza procedurii 

   Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar. Analiza procedurii se face în 

cadrul Consiliului Profesoral. Prezentarea activităţii se face în Consiliul Profesoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


