
 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU 

MONITORIZAREA MODULUI DE CRESTERE 

SI DE INGRIJIRE A ELEVILOR CU PARINTI 

PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE 

Ediţia: 1 

 
CENTRUL ȘCOLAR DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BRĂILA 

 

Revizia 0 

Cod: P.O. 82 Exemplar nr. 1 

 

 

 

 

Nr. înreg. ______/_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERATIONALA 

 

 

MONITORIZAREA MODULUI DE CRESTERE SI DE INGRIJIRE A 

ELEVILOR CU PARINTI PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE 

 

 

P.O. 82 

 

Ediția I,  22.02.2019, Revizia 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU 

MONITORIZAREA MODULUI DE CRESTERE 

SI DE INGRIJIRE A ELEVILOR CU PARINTI 

PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE 

Ediţia: 1 

 
CENTRUL ȘCOLAR DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BRĂILA 

 

Revizia 0 

Cod: P.O. 82 Exemplar nr. 1 

 

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

 

Nr. 

Crt 

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Mosescu Ioana Iuliana 

 

Responsabil 

CEAC 

22.02.2019 

 

 

2 Verificat Mosescu Ioana Iuliana 

 

Responsabil 

CEAC 

22.02.2019 

 

 

3 Aprobat Prof. Copae Stelinina 

 

Director  

 

22.02.2019 
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Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta revizuita 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

1 Editia 1 

 

-      22.02.2019 

 

2 Revizia 1 
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Lista persoanelor la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Nr. 

Crt 

 

Scopul 

difuzarii 

 

Ex. 

nr. 

Compar-

timent 

 

Functia Nume si prenume 
Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 22.02.2019 

 

 

 

2 Informare/ 

Aplicare 

1 CEAC Secretar 

CEAC 

Dan Raluca Elena 22.02.2019 

 

 

 

3 Aprobare 1 Director Director Prof. Copae Stelinina  

 

 

 22.02.2019  

4 Verificare 1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 

 

 

22.02.2019  

5 Arhivare 1 CEAC Responsabil 

CEAC 

Mosescu Ioana Iuliana 

 

 

22.02.2019  
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1. Scopul procedurii operationale 

 

1.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate in 

instituirea unei proceduri metodologice care stabileste un sistem prin care se monitorizeaza modul 

de crestere si ingrijire a elevilor cu parinti plecati in strainatate. 

 

1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  

 

1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin 

faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il 

inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei.  

 

1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar 

pe director, în luarea deciziei;  

 

1.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;  
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2. Domeniul  de  aplicare 

2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;  

 

- Prezenta procedură se aplică de către toate compartimentele din cadrul Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Brăila implicate în activitatea instructiv – educativă a elevilor. 

2.2.  Delimitarea  explicită  a  activităţii  procedurate  în  cadrul  portofoliului  de  activităţi 

desfăşurate de entitatea publică;  

 

- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi de management cu colaborarea tuturor comisiilor 

din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila;  

 

2.3.  Listarea  principalelor activităţi  de care depinde şi/sau  care depind  de activitatea 

procedurată;  

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor: 

1.  Personal didactic; 

2.  Conducere ;  

3.  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

 

b.  De această activitate depind în cadrul operaţiunilor efectuate compartimentele:  

1. Personal didactic ;  

2. Conducere ;  

3. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 
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3.  Documente  de  referinţă aplicabile activităţii procedurale 

   

3.1. Reglementări internaţionale 

 

3.2. Legislaţie primară 

 Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar – anexa H.G. nr. 21/10.01.2007 

 Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în învăţământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  

75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

 OMEN nr. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale 

speciale integraţi în învăţământul de masă; 

 Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară 

şi orientarea profesională a copiilor, a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu CES OMECTS 

nr.6552 din 13 dec.2011, publicată în M.O. nr.45 din 19.01.2012. 

 Legea nr. 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

3.3. Legislaţia secundară 

 Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de 

învăţământ preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei unităţi 

şcolare; 

 

3.4. Alte  documente,  inclusiv   reglementari  interne   ale unitatii 

 a. RI 

 c. hotărâri interne (CA, Consiliul profesoral, director, CEAC) 
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4.  Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

 4.1.  Definiţii ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiţia si/sau daca este  cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura  Prezentarea în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, 

având în vedere asumarea responsabilităţilor  

2. PS ( Procedura de 

sistem ) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul 

tuturor compartimentelor din cadrul unităţii 

3. Compartiment Compartiment/comisie 

4. Conducătorul 

compartimentului 

Director general / director / administrator financiar/secretar / şef comisie 

5. PO ( Procedura 

Operaţională ) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii 

6. Ediţie a unei 

proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 

şi difuzată 

7. Revizia în cadrul 

unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alte asemenea, după caz, a uneia 

sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care 

au fost aprobate şi difuzate  

 

  4.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţionala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

 



 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PENTRU 

MONITORIZAREA MODULUI DE CRESTERE 

SI DE INGRIJIRE A ELEVILOR CU PARINTI 

PLECATI LA MUNCA IN STRAINATATE 

Ediţia: 1 

 
CENTRUL ȘCOLAR DE 

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

BRĂILA 

 

Revizia 0 

Cod: P.O. 82 Exemplar nr. 1 

 

5. Descrierea procedurii operaţionale 

 

5.1. Generalităţi 

 

Atribuţiile în domeniul monitorizării modului de creștere şi îngrijire a copilului cu părinți 

plecați la muncă in străinătate: 

a) urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă 

în străinătate; 

b) organizează programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de creşterea şi 

îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor 

desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, 

precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi 

mai mare de un an; 

c) organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă 

de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea 

copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate; 

d) menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ şi persoana în 

grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi; 

e) încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele 

didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod 

explicit scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei; 

f) sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor 

metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc. 

 

5.2. Documentele/instrumentele utilizate sunt: 

• Genograma 

• Raport de vizită 

• Fişă de monitorizare 

• Fișă de observație 

• Fișă de risc 
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5.3. Resurse necesare:  

5.3.1. Resurse materiale:  

- conform organigramei  

5.3.2. Resurse umane:  

- conform statelor de funcţii 

5.3.3. Resurse financiare:  

- conform bugetului anual aprobat  

 

5.4. Modul de lucru 

Se intocmeste o lista nominală care să cuprindă date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în 

următoarele situaţii: 

 a) copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; 

 b) copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate; 

 c) copii cu un singur părinte plecat în străinătate; 

 d) copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de 

un an. 

În situația în care se constată scăderea randamentului școlar, învățătorul/dirigintele copilului 

are obligația de a solicita sprijinul consilierului școlar. Pentru aceste situații, dirigintele va 

întocmi fișa de observație solicitând după caz, sprijinul consilierului școlar. 

 

Dacă în termen de 3 luni de la înscrierea la şcoală a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate, situaţia şcolară şi integrarea acestuia în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, 

învăţătorul/dirigintele, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, are obligaţia de a 

solicita sprijinul consilierilor şcolari din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă 

educaţională. 

 

După primirea datelor, direcția de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa la adresa la care 

sunt îngrijiţi copiii aflaţi în situaţiile prevăzute de lege şi de a verifica dacă sunt respectate 

prevederile art. 104 – 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Direcția de asistenţă socială are obligaţia de a se deplasa şi la domiciliul copiilor aflaţi în 

situaţiile mai sus menționate. Cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul direcției de asistenţă 

socială completează fişa de identificare a riscurilor. 

 

În primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti în condiţiile 

prevederilor art. 105 alin. (9) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, direcţia de asistenţă socială realizează o dată la două luni vizite la 

domiciliul persoanelor desemnate de instanţă, în vederea informării şi consilierii acestora cu 

privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate 

semestrial. 

 

După efectuarea vizitei, se întocmeşte un raport privitor la evoluţia copilului şi a modului în 

care acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligatoriu informaţii cu privire la 

performanţele şcolare (informație furnizata de către colegiu), starea fizică a copilului, grupul 

de prieteni şi anturajul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt comunicate şi persoanelor 

desemnate de către instanţă să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, care sunt sprijinite 

în luarea unor măsuri în funcţie de cauzele identificate. În situaţia în care în familie sunt îngrijiţi 

mai mulţi copii se întocmeşte un raport unic pe familie, care cuprinde în mod obligatoriu 

informaţii pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei care nu sunt de vârstă şcolară. 

 

În situaţia în care în urma evaluării se constată că există suspiciuni de afectare a stării 

emoţionale a copilului, se solicită sprijinul unui psiholog, în vederea includerii acestuia în 

cadrul unui program de consiliere psihologică. Dacă la nivelul unitatii nu există psiholog, se 

solicită sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea facilitării 

accesului la servicii de specialitate. 

 

În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată degradarea stării de sănătate a copilului 

care are părinţii plecaţi la muncă în străinătate, se informeaza în scris medicul de familie şi de 

a solicita sprijinul acestuia în ceea ce priveşte verificarea stării de sănătate a copilului. 
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 În situaţia în care în urma vizitelor efectuate se constată afilierea copilului cu părinţi plecaţi la 

muncă în străinătate la un grup de prieteni cu comportament infracţional, unitatea are obligaţia 

de a solicita în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în 

vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care 

acesta este înscris şi a poliţiei. 

 

 În situaţia în care în urma vizitelor efectuate, reprezentantul unitatii scolare socială intră în 

contact cu un copil şi are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele 

tratamente, acesta are obligaţia de a sesiza de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri. 

Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează 

să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie la unitatea de 

invatamant cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod 

obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei 

părinţilor sau tutorelui, după caz. Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul 

se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile legale.  

 

 Fișa de observație se întocmeşte: 

Fişa de observaţie este completată în situaţia în care sursele de informare sunt: solicitarea 

directă de sprijin, adresată direcției de asistenţă socială, în scris, prin poştă/e-mail/fax, ori prin 

telefon din partea copilului şi/sau a părinţilor/reprezentantului legal; notificarea părintelui care 

exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, cu privire la intenţia de a 

pleca la muncă în străinătate, depusă la sediul serviciului public de asistenţă socială de la 

domiciliu. 

În situația în care persoanele de la nivel local care, prin natura profesiei, intră în contact cu 

copilul și au suspiciuni cu privire la existența unei situații de risc, respectiv polițistul de 

proximitate, medicul de familie, cadrele didactice, asistentul medical, mediatorul școlar, 

mediatorul sanitar, asistentul medical comunitar, completează fișa de observație, potrivit 

competențelor legale. 
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5.6. Revizuirea 

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

Modificările ulterioare vor fi realizate de către Directorul educativ şi vor fi validate de 

Consiliul de Administratie. 

 

5.7. Monitorizarea 

Monitorizarea procedurii se face de catre Responsabilul C.E.A.C. si de catre echipa 

manageriala a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila. 
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6. Responsabilităţi 

 

a. CEAC: 

 

 

 

b. Educatoarele : 

elevii cu parinti plecati la munca in strainatate 

elevii cu parinti plecati la munca in strainatate 

elevii cu parinti plecati la munca in 

strainatate 

 

c. Psihologul: 

elevii cu parinti plecati la munca in strainatate 

elevii cu parinti plecati la munca in strainatate 

 

 pentru lucrul cu elevii cu parinti plecati la munca in strainatate 

elevilor cu parinti plecati la munca in strainatate 

elevilor cu parinti plecati la munca in strainatate 

 

d. Directorul: 

elevilor cu parinti plecati la munca in 

strainatate 
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7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

 

Nr. 

crt. 

Ediție Data 

ediției 

Rev. Data 

reviziei 

Pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătotului 

compartimentului 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Data 

din PO 

- -  Actualizare OSGG 

Nr. 600 / 2018 

privind aprobarea 

Codului Controlului 

Intern 
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8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment Conducător 

compartiment 

Nume și prenume 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz 

nefavorabil 

Semnătura Data 

Semnătura Data Observații 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         
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9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

ex. 

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data 

retragerii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 
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10.  Anexe, înregistrări, arhivări 

  

 

Nr. 

anexa 

Denumirea 

anexei 

Elabora

tor 
Aprobat 

Nr. de 

exemplare 

Difuza

re 

Arhivare 
Alte 

loc perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2         
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11. Cuprins 

Nr. Componentei 

în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1 Coperta   

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei 

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

 

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

 

5 Scopul procedurii operaţionale                            

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale            

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii 

operaţionale               

 

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în  procedura 

operaţională     

 

9 Descrierea procedurii operaţionale                        

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

11 Formular evidență modificări  

12 Formular analiză procedură  

13 Lista de difuzare a procedurii  

14 Anexe, înregistrări, arhivări                             

15 Cuprins  

 




