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4. Scopul procedurii  

 

o Prezenta procedură de sistem are scopul de a organiza procesul de primire, înregistrare și expediere 

a corespondenței, astfel încât sistemul să poată fi folosit cu ușurință de conducere, angajați și terții 

interesați, care intră în relație cu unitatea de învățământ.  

 

Scopuri generale 

 Stabileşte tipurile de informaţii şi documente care circulă în interiorul și exteriorul instituției;   

 Asigură existența documentației necesare formalizării circuitului corespondenței la nivelul  

instituţiei;    

 Asigură funcţionarea optimă a instituţiei, în concordanță cu scopurile acesteia; 

 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, precum și 
activitatea directorului. 

 

Scopuri specifice 

 Stabilește mijloacele şi purtătorii informaţiilor în cadrul Școlii;  

 Reglementează activitățile realizate de către persoanele responsabile cu gestionarea corespondenței  
în cadrul instituției;  

 Stabileşte persoanele responsabile cu primirea, înregistrarea și expedierea corespondenței la nivelul 
unităţii de învăţământ.  

 

 

5. Domeniul de aplicare  

 Procedura va fi aplicată în procesul de gestionare a corespondenței din cadrul Școlii;  

 Persoana din cadrul unităţii de învăţământ care asigură primirea, înregistrarea și expedierea 
corespondenței va aplica prezenta procedură în activitatea desfăşurată.  

 

 Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:  

- determinarea persoanei responsabile cu gestionarea corespondenței la nivelul instituției;     

- stabilirea documentelor care se elaborează în procesul de gestionare a corespondenței;    

- stabilirea activităților ce au ca scop buna gestionare a corespondenței în cadrul unităţii de 

învăţământ.  

 

 Compartimente implicate în activitatea procedurată: 
- compartimente furnizoare de date: toate compartimentele/persoanele din instituţie; 

- compartimente beneficiare ale activităţii procedurate: toate compartimentele/persoanele din 

instituţie.  
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6. Documente de referinţă  
 

Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă) 

a. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)   

b. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii 

de interes public; 

c. O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 200/2016 pentru aprobarea Codului 

controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice 

şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 

d. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

e. Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

f. - Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

g. LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

h. Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică cu privire la sistemele de control managerial. 

Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei; 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 
 

a. Definiţii: 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedură Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi 

sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor; 

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un 

proces care se desfăşoară la nivelul tuturor 
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compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau 

un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente dintr-o entitate publică. 

2. Compartiment Departament / serviciu / birou. 

3. Conducătorul 

compartimentului 

Şef birou / şef serviciu. 

4. Sistem de control 

managerial 

Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, 

procese şi resurse ce are ca scop implementarea controlului 
managerial. 

5. Corespondență  Schimb de informații utile în interiorul și exteriorul entității publice. 

6. Comisie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării sistemului de control managerial. 

 

 

7.2 Abrevieri: 

 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedura operaţională 

2. PS Procedură de sistem 

3. SCI/M Sistem de Control Intern/Managerial 

4. E. Elaborare 

5. V. Verificare 

6. A. Aprobare 

7. Ap. Aplicare 

8. Ah. Arhivare 

 

 

 

8. Descrierea procedurii  
 

a. Generalităţi: 
 

Procedura descrie procesul de primire, înregistrare și expediere a corespondenței de la nivelul 

instituţiei de învăţământ, activităţile realizate în acest scop, precum şi persoana implicată în asigurarea 

acestor activităţi la nivelul Școlii.  

Corespondenţa utilizează purtători diferiţi ai informaţiei (hârtie, benzi magnetice, floppy, CD) şi se 

realizează prin mijloace diferite (curierul, poştă, poşta electronică, fax).  

Ponderea în care entitatea publică utilizează unul sau altul dintre purtători şi apelează la unul sau altul dintre 

mijloacele de realizare a corespondenţei este determinată de o serie de factori, cum ar fi: gradul de dotare 
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internă şi/sau al terţilor, nivelul de pregătire al salariaţilor, urgenţa, distanţa, costul, siguranţa, restricţiile din 

reglementări.  

În funcţie de tipul de purtător şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondenţă, 

operaţiunile de intrare, ieşire și înregistrare trebuie adaptate corespunzător, pe baza unor planuri elaborate în 

acest sens, astfel încât, pentru fiecare caz, să poată fi reflectate cerinţele majore privind: 

        - asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei; 

        - confirmarea primirii, respectiv expedierii corespondenţei. 
 

Rezultate scontate: Asigurarea unei corespondențe eficace a Școlii cu alte entități sau persoane, în vederea 

desfăşurării în bune condiţii a activităţii instituției și a realizării rolului său, în concordanță cu prevederile 

legale în vigoare.   

  

8.2 Modul de lucru  

 

8.2.1 Primirea corespondenței 

 

Unitatea de învăţământ gestionează o gamă largă de documente şi informaţii interne care privesc 

activitatea sa. Pe lângă acestea, Colegiul primește solicitări referitoare la eliberarea anumitor acte, propuneri 

de colaborare sau diverse cereri de informații legate de activitatea desfășurată. Acestea din urmă, reprezintă 

corespondența primită de instituție.    

 

8.2.2 Înregistrarea corespondenței   

 

Corespondența primită este înregistrată în Secretariatul unităţii de învăţământ, aceasta primind 

numere unice din registrul de intrări-ieşiri, pentru a se putea observa în permanenţă stadiul lucrărilor şi 

compartimentele sau persoanele cărora le-au fost repartizate pentru soluţionare sau păstrare.       

Secretarul Școlii realizează activităţile de înregistrare a documentelor ce ţin de funcţionarea internă a 

instituţiei, precum şi de soluţionarea unor solicitări venite din mediul extern. Secretarul asigură transmiterea 

către director a documentelor ce necesită analiza, verificarea şi aprobarea acestuia. Compartimentul 

Secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ.    

 

 

8.2.3 Expedierea corespondenței 

 

Categoriile de documente primite din exterior spre soluţionare sau comunicarea unor răspunsuri sau 

documente, cât şi cele elaborate şi transmise exclusiv în circuitul intern, trebuie să fie înregistrate şi aduse la 

cunoştinţa directorului.  

Documentele primite din mediul extern instituţiei, se înregistrează, sunt înaintate directorului pentru 

rezoluţie, după care se transmit angajaţilor cărora le sunt repartizate de către conducător. După soluţionare, 

acestea sunt retransmise Secretariatului, care le înaintează directorului spre semnare/aprobare. Ulterior, 

documentele sunt preluate din nou de secretar, care le descarcă din evidenţa sa şi le expediază solicitanţilor 

de informaţii sau documente.    
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Primirea documentelor din exteriorul instituției în formă tipărită este urmată de completarea 

formularului poștei de confirmare de primire, care va fi trimis expeditorului. În mod similar, pentru 

documentele expediate în exterior prin intermediul serviciilor poștale, se va solicita de către Colegiu, 

confirmarea primirii din partea destinatarului. 

 

8.3  Etapele activității procedurate 

 

  

 
 

 

8.4 Resurse necesare: 

8.4.1 Resurse materiale  

 hârtie de scris; 

 telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii procedurate; 

 registre, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator. 
 

8.4.2 Resurse umane  

 directorul;  

 personalul didactic și didactic auxiliar; 

Primirea de către institutie a solicitărilor referitoare la eliberarea anumitor acte, propuneri de colaborare sau diverse 

cereri de informații legate de activitatea desfășurată 

Înregistrarea corespondenţei primite de către secretar în registrul de intrări-ieşiri, pe bază de număr unic de 

înregistrare 

Transmiterea către directorul institutiei a documentelor ce necesită analiza, verificarea şi aprobarea acestuia, de către 

secretarul unităţii de învăţământ 

Aplicarea de către director a rezoluţiei pe lucrări, urmată de transmiterea acestora către angajaţii cărora le sunt 

repartizate de către conducător 

Soluţionarea lucrărilor şi retransmiterea lor către secretar care le înaintează directorului spre semnare/aprobare 

Figura 1. Procesul de primire, înregistrare şi expediere a corespondenţei  

Preluarea documentelor de către secretar, care le descarcă din evidenţa sa şi le expediază solicitanţilor de informaţii 

sau documente din mediul extern    

  



ŞCOALA  GIMNAZIALĂ 

„ION  BĂNCILĂ” 

BRĂILA 

Procedura de Sistem 

PRIMIREA, ÎNREGISTRAREA ȘI 

EXPEDIEREA CORESPONDENȚEI  

Ediţia : I 

Nr.de ex. 4 

Comisia de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control managerial 

 

 

Cod: PS – 13.2 

 

Revizia  0 

Nr.de ex. 4 

Pag. 8 / 9 

Exemplar nr. 1 

 

 

 personalul nedidactic (administrativ). 

 
8.4.3 Resurse financiare  

 bugetul necesar funcţionării instituţiei în bune condiții.  

 

 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

 

Nr. 

crt. 

Compartimentul (postul) / 

acţiunea (operaţiunea) 

I II III IV V 

1. Primirea, înregistrarea şi 

expedierea corespondenţei   

instituției  

E.     

2. Verificarea modului de 

soluţionare a corespondenţei 

primite 

 V.    

3. Analiza și aprobarea 

documentelor interne sau 

externe, soluţionate 

  A.   

4. Aplicarea prevederilor 

necesare bunei funcţionări a 

circuitului corespondenţei la 

nivelul Școlii 

   Ap.  

5. Arhivarea documentelor de 

corespondenţă gestionate de  

instituție, după ieşirea lor din 

uz 

    Ah. 

I – secretar; 

II – conducere;     

III – director; 

IV – conducerea și angajații Școlii;   

V – persoana cu atribuții de arhivă. 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 

 
Nr. 

anexă/ 

cod 

formular 

 

Denumirea anexei/ 

formularului 

 

Elaborator 

 

Aprobă 

 

Nr. de 

exemplare 

 

Difuzare 

 

Arhivare 

 

Alte 

elemente  

loc 

 

perioadă 

 Copertă ----------- ----------   Arhivă  Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

F/PS-

14.2/01 
Registrul de 

corespondenţă (intrări-

ieşiri) 

----------- Director   Arhivă  Cf. 

nomenclator 

arhivistic 

 

 

           

11. Cuprins  

 

 
 

Numărul componentei 

în cadrul procedurii 

 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
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