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I. SCOPUL:  

 

Procedura îşi propune optimizarea fluxului informaţional şi asigurarea transparenţei/vizibilităţii 

activităţilor proiectelor/evenimentelor din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” 

Bacău. 

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. 

Aplicarea consecventă a acestei proceduri permite o mai bună mediatizare a activităţii şcolii şi un 

exemplu de bună practică. Procedura va evalua într-o formă transparentă activitatea personalului şcolii: 

evaluare pentru acordarea calificativului, pentru înscrierea la gradaţii, profesorului anului, evaluarea în 

cadrul inspecţiilor ISJ/MEN precum şi evaluările interne şi externe privind calitatea educaţiei. 

Comunicarea nonverbală se face prin afişaj la avizierul şcolii sau al cancelariei, precum şi prin postarea 

documentelor pentru cadrele didactice pe portal/site-ul şcolii. 

Şcoala este conştientă că fără comunicarea interinstituţională, mai ales cu acele instituţii cu care se 

află în relaţii de subordonare, nu se poate realiza un act educaţional de calitate. 

 

 

 

                                                 
1
 Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la avizierul CEAC. Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili 

de modul în care ea este implementată, respectată şi aprobată. 
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II. ARIA DE CUPRINDERE: 

 

A. Intra 

• Şedinţe ordinare lunare(CA, CP, comisii, servicii funcţionale) 

• Şedinţe extraordinare 

• Telefon fix(centrala telefonică proprie) 

• Telefon mobil(convorbire şi SMS) 

• Fax 

• E-mail - 

• Site: 

• Aviziere 

• Tablă cancelarie 

• Radio Adolescenţa 

B. Inter 

• Telefon fix, mobil, SMS 

• Portal ISJ Bacău: www.isibacau.ro 

• E-mail: pedagogicbacau@gmail.com  

• Portal MEN: www.edu.ro 

• Corespondenţă poştală şi curierat clasic 

• Deplasare transmitere documente oficiale prin persoane delegate din şcoală 

• Şedinţele de instruire (ISJ, primărie, prefectură, Consiliul Local, Consiliul Judeţean, 

Casa Corpului Didactic, CJRAE, Clubul Elevilor) 

C. Documente de bază în comunicarea organizaţională 

Nota de serviciu este o comunicare internă scurtă, referitoare la un fapt particular, prin care se 

solicită ceva sau se informează persoane sau compartimente asupra unor evenimente, măsuri etc. Ea dă 

esenţialul, simplifică secundarul şi sacrifică restul. Fiind o comunicare oficială care stabileşte 

responsabilităţi, nota de serviciu se întocmeşte de obicei în două exemplare, destinatarul semnând de 

primire pe copie (pentru unele tipuri de note există formulare cu rubrici pentru menţionarea datei şi orei 

de primire). Ca orice altă formă de comunicare scrisă, nota va menţiona emitentul şi destinatarul (nume, 

funcţie, compartiment) şi va fi semnată de primul. 

Procesul verbal consemnează o relaţie precisă, scrisă de o persoană calificată şi autorizată în 

acest sens, pentru a fi citită în public (de unde şi numele ei). Procesul verbal conţine: 

• constatarea unui fapt, incident, eveniment; 

• consemnarea unei mărturii, a unei declaraţii; 

• acordul la care au ajuns două părţi; 

• rezoluţiile luate cu o anumită ocazie. 

Autorul comunicării relatează cu fidelitate evenimentul, declaraţia, rezoluţia, acordul, dar nu 

comentează în nici un fel conţinutul. Procesul verbal este datat şi semnat de autor şi de declaranţi sau 

martori pentru a confirma autenticitatea. 

Darea de seamă are, de obicei, o întindere mai mare decât procesul verbal şi comunică detaliat 

modul de îndeplinire a unei însărcinări. Faptele sunt descrise cât mai fidel pentru a pune la curent cu 

realitatea un superior sau un for, într-o manieră obiectivă, fără a analiza sau comenta. Ca şi la celelalte 

forme de comunicare scrisă, se va menţiona data întocmirii, emitentul şi destinatarul. 

Raportul este o comunicare mai complexă, care cuprinde analiza unor fapte sau a unei situaţii, 

cu scopul de a orienta un for superior spre o anumită decizie sau acţiune. El are o formă riguroasă şi 

trebuie să respecte câteva reguli: 

http://www.isjbacau.ro/
mailto:pedagogicbacau@gmail.com
http://www.edu.ro/
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• să dea date precise despre subiect; 

• înlănţuirea ideilor să fie logică şi să cuprindă argumentări şi aprecieri personale; să tindă în 

final spre prezentarea unor propuneri practice 

 

III.    RESPONSABILITĂŢI: 

• Conducerea şcolii: 

■ Coordonează aplicarea procedurii la nivelul unităţii şcolare; 

■ Aprobă elaborarea documentelor de către responsabilii secţiunilor de lucru. 

• Responsabilii de comisii/catedre/colective de lucru: 

■ Vor structura informaţiile dintr-o anumită secţiune; 

■ Coordonează aplicarea procedurii la nivelul său de competenţă; 

■ Elaborează documente specifice secţiunilor de lucru. 

• Personalul şcolii: 

■ Va cunoaşte modul de accesare a informațiilor de interes (site-ul școlii); 

 

IV.  DESCRIEREA 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. Rezumatul 

acestor şedinţe se afişează şi se comunică. 

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. 

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). 

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 dirigenție, prin Consiliul reprezentativ al elevilor, 

sau/și prin avizier. 
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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 (Asociaţia „ProPedagogic”) 

Pasul VIII 

O modalitate neprotocolară de a semnala un lucru important care s-a petrecut sau se va 

petrece se face prin memorandum (notă internă sau de serviciu, preaviz) şi decizii ale 

directorului şcolii care sunt comunicate celor implicaţi de către serviciul Secretariat. 

Pasul IX 

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 X 

Este importantă şi comunicarea cu alte instituţii sau presa. 

Pasul XI 

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. 

Pentru prevenirea unor incidente cu efecte nedorite, orice eveniment deosebit din cadrul 

instituţiei noastre( de ex. fapte grave de indisciplină, accidente etc.) va fi comunicat în cel mai 

scurt timp la I.Ş.J. Bacău, scris şi verbal, Inspectorului de sector, Inspectorului Şcolar General 

Adjunct şi Inspectorului Şcolar General; 

Pasul X 

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, din Comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii face un reprezentant al Consiliului Local. 

 

 

V. MONITORIZARE: 

 

Procedura de informare va fi monitorizată de C.A. şi C.E.A.C. Toate persoanele care fac obiectul 

acestei proceduri trebuie să fie la curent cu existenţa acesteia. 

 


