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PROCEDUR  

PRIVIND ORGANIZAREAă IăDESF URAREAăDEăTABERE,ăEXCURSII,ăEXPEDI II,  

DRUME IIă COLAREă IăALTEăACTIVIT IăDEăTIMPăLIBER 

 
1. ListaăRESPONSABILILORăcuăelaborarea,ăverificareaăşi 

   aprobareaăEDI IEIăsauăaăREVIZIEIăÎNăCADRULăEDI IEI  procedurii de lucru: 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabiliiă/ăopera iunea 

Numeleăşiă
prenumele 

Func ia Data  Semn tura 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat   Mosor Elena Inspector 
şcolarădeă
specialitate 

23.02.2016  

1.2 Verificat  Istrate Gabriela Inspector 
Şcolară
General 
Adjunct 

25.02.2016  

1.3. Avizat Homeghiu 
C t lina 

Pre edinteă
SCMI 

29.02.2016  

13. Aprobat  Ion Sorin Inspector 
Şcolară
General 

1.03.2016  
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2. Situa iaăEDI IILORăşiăaăREVIZIILORăÎNăCADRULăEDI IILOR 

procedurii de lucru: 

Nr. 

crt. 

Edi iaă/ăreviziaă
înăcadrulăedi iei 

Componenta 

revizuit  

Modalitatea de 

revizuire 

Dataădeălaăcareăseăaplic ăprevederileă
edi ieiă/ărevizuiriiăedi ieiă 

1. 2. 3. 4. 

2.1. Edi iaăI x   

2.2. Revizia 1.    

2.3. Revizia 2.    

 

 

3.ListaăPERSOANELORălaăcareăseădifuzeaz ăedi iaă/ăreviziaăînăcadrulăedi ieiăproceduriiădeălucru 

 

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuz rii 
Ex. Nr. Compartiment Func ia Modul de 

difuzare 

1. 2. 3. 4. 5. 

3.1. Aplicare 1 Înv mântăpreuniversitar Educatoare/înv tori/
profesori 

Distribuire 
electronic  

3.2. Aplicare 1 Înv mântăpreuniversitar Profesorul 
coordonator de 
proiecteă iăprogrameă
educativeă colareă iă
extra colare 

3.3. Informare 1 Comisia de orientare 
colar /activit iăextra colareă 

Cadre didactice 

3.4 Eviden  1 Comisia de orientare 
colar /activit iăextra colare 

Responsabil comisie   

3.5. Arhivare     1 secretariat-arhiv  Secretar 

3.6. Monitori-
zare 

1 CEAC Responsabil CEAC  
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PROCEDURAăOPERA IONAL  

privindăorganizareaă iădesf urareaădeătabere,ăexcursii,ăexpedi iiăşiă 

drume iiă colare iăalteăactivit iădeătimpăliber 

 

 Scopulăproceduriiăopera ionale 

 Prezentaăprocedur ăstabile teămodulăînăcareăseăorganizeaz ,ăaprob ă iădesf oar ătaberele,ăexcursiile,ă

expedi iileă iăalteăactivit iădeătimpăliberădeăc treăunit ileădeăînv mântădinăjude ulăDâmbovi aă. 

1. Domeniul de aplicareăalăproceduriiăopera ionale. 

 Prezentaă procedur ă esteă dus ă laă îndeplinireă deă c treă organizatoriiă şiă directoriiă unit iloră deă

înv mântădinăjude ulăDâmbovi aă. 

2. Documenteădeăreferin (reglement ri)ăaplicabileăactivit iiăprocedurale. 

a. Legisla iaăspecific ăeduca iei 

- LegeaăEduca ieiăNa ionaleănr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul MEN nr. 3060/3.02.2014; 

- Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăunit ilorădeăînv mântăpreuniversitar,ăcuămodific rileă

ulterioare, 5115/2014; 

- Regulamentulădeăorganizareăşiăfunc ionareăaăunit ilorăcareăofer ăactivitateăextraşcolar ăaprobatăprină

O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011; 

- Metodologiaă privindă examinareaă st riiă deă s n tateă aă preşcolariloră şiă eleviloră dină unit ileă deă

înv mântădeăstatăşiăparticulareăautorizateăacreditate,ăprivindăacordareaăasisten eiămedicaleăgratuiteăşiă

promovareaă unuiă stilă deă via ă s n tos,ă aprobat ă prină O.M.E.C.T.S.ă nr.ă 5298/07.09.2011, cu 

modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unorăm suriă tranzitoriiă înăsistemulăna ionalădeă

înv mânt,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- OrdinulăMECIănr.5132/10.09.2009ăprivindăactivit ileăspecificeăfunc ieiădeădiriginte. 

b. Legisla iaăspecific ămediciniiăşcolareă(http://www.medicinascolara.ro/) 

- Ordinul M.S. nr.772/2004 pentru completarea O.M.S.F. nr. 653/2001ă privină asisten aă medical ă aă

preşcolarilor,ăelevilorăşiăstuden ilor; 

http://www.medicinascolara.ro/
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- OrdinulăM.S.P.ănr.ă1955/1995ăpentruăaprobareaăNormelorădeăIgien ăprivindăunit ileăpentruăocrotirea,ă

educareaăşiăinstruireaăcopiilorăşiătinerilor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- Legeaănr.ă339ădină2005ăprivindăregimulăjuridicăalăplantelor,ăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteăşiă

psihotrope - actualizat ă- O.U.G.ă6/2010,ăabrogat ăpar ial,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

- O.G.ănr.ă53ădină30ăianuarieă2000ăpivindăobligativitateaăraport riiăbolilorăşiăaăefectu riiăvaccin rilor,ă

modificat ăşiăcompletat ăprinălegeaănr.ă649/2001;  

- Ord. 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de 

educa ieăfizic ăşiăsportăpentruăeleviăşiăstuden iăşiănormeleămetodologiceădeăaplicare; 

c. Alte documente legislative: 

- Legeaă nr.ă 272/2004ă privindă protec iaă şiă promovareaă drepturiloră copilului,ă cuă modific rileă şiă

complet rileăulterioare; 

- Legisla iaăînăvigoareăprivindăasigurareaăcalit iiăînăeduca ie; 

- Regulamentulă deă Tab r ă nr.18/12.03.2013ă privindă desf urareaă activit iloră înă centreleă deă agrementă

dinăre eauaăMinisteruluiăTineretuluiă iăSportuluiă iăînăloca iileăprivateăacreditate. 

 

3. Defini iiăăşiăăprescurt riăaleătermenilorăutiliza iăînăproceduraăopera ional  

 

Defini ii ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definitia si/sau daca este  cazul, actul care defineste termenul 

1. Procedura  Prezentareaăînăscris,ăaătututorăpaşilorăceătrebuieăurma i,ăaămetodelorădeă
lucruăstabiliteăşiăaăregulilorădeăaplicatănecesareăîndepliniriiăatribu iiloră
şiăsarcinilor,ăavândăînăvedereăasumareaăresponsabilit ilor.  

2. PO ( Procedura 
Opera ional ă) 

Procedura care descrieăoăactivitateăsauăunăprocesăcareăseădesf şoar ălaă
nivelulăunuiaăsauămaiămultorăcompartimenteădinăcadrulăunit ii.  

3. Compartiment  Direc ieăgeneral ă/ădirec ieă/ăserviciuă/ăbirouă 

6. Edi ieă aă uneiă
proceduri 
opera ionale 

Formaăini ial ăsauăactualizat ,ădup ăcaz,ăaăuneiăproceduriăopera ionale,ă
aprobat ăşiădifuzat . 
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7. Revizia în cadrul 
uneiăedi ii 

Ac iunileădeămodificare,ăad ugare, suprimare sau alte asemenea,ădup  
caz, a uneia sau mai multor componente ale unei edi iiăaăproceduriiă
opera ionale,ăac iuniăcareăauăfostăaprobateăşiădifuzate.  

 

     Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Proceduraăopera ional  

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

 

4. Descrierea procedurii opera ionale 

1.1. Înăperioadaăvacan elorăşcolare precumăşiăaă timpuluiă liber,ăpentruăpreşcolariăşiăelevi,ăseăpotăorganizaă

tabereădeărecreere,ărespectivătabereăspecializateăpeădisciplineădeăînv mântăsauăînădiferiteădomeniiăaleă

ştiin ei,ă tehnicii,ă arteiă şiă culturii,ă tabereă deă preg tireă sportiv ,ă cluburiă deă vacan ,ă excursii,ă expedi iiă

şcolare,ă drume ii,ă precumă şiă manifest riă cultural-artistice, tehnico-ştiin ifice,ă sportiv-turistice, de 

educa ieăcivic ,ăetc; 

1.2. Activit ileădeăvacan ăşiădeă timpă liberăseăpotăorganizaă înă internateăşcolareăşiă înăalteăspa iiădestinateă

înv mântului,ă precumă şiă înă alteă spa iiă decâtă aleă M.E.N.C. ..,ă dac ă acesteaă îndeplinescă condi iileă

optimeădeăsiguran ,ăs n tate,ăodihn ăşiăeduca ie,ăpentruăpreşcolariăşiăelevi; 

1.3. Înăcazulădeplas rilorăînăproiecte/parteneriate interne sau externe seăvaărespectaăaceeaşiăprocedur ; 

1.4. Inspectoratulă Şcolară Jude eană Dâmbovi a poateă exercitaă activitateaă deă îndrumareă şiă controlă asupraă

modului în care suntăorganizateăacesteăactivit i; 

1.5. Oriceă tab r ,ă excursie,ă expedi ie,ă drume ieă cuă eleviiă şiă preşcolariiă organizat ă cuă aprobarea/ă

avizul/acordulă conduceriiă deă înv mântă seă vaă realizaă înă afaraă oraruluiă şcolar,ă numaiă înă condi iiă deă
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legalitateăşiăsiguran ,ădirectoriiăunit ilorădeăînv mântăşiăconduc torulădelegatăalăactivit iiăpurtândă

întreagaăr spundere; 

1.6. Seă solicit ă aprobareaă Inspectoratuluiă Şcolară Jude eană Dâmbovi aă aă tabereloră colare,ă excursiilor,ă

expedi iiloră iăaăaltorăactivit iădeătimpăliberăcareăseădesf oar ăînăafaraălocalit iiăînăcareăseăafl ă coala; 

1.7. Excursiile,ăviziteleălaămuzee,ăvizion rileădeăspectacoleă iăalteăactivit iădeătimpăliberăcareăseădesf oar ă

înălocalitateaăînăcareăseăafl ă coalaăvorăaveaăaprobareaădirectoruluiăunit iiădeăînv mânt; 

1.8. Avândă înă vedereă responsabilitateaă conduceriloră unit iloră deă înv mântă privindă organizareaă şiă

avizareaătaberelor/excursiilor/expedi iilor/drume iilorăcuăeleviiăşiăpreşcolariiăînăcondi iiădeăsiguran ăşiă

securitateă pentruă copiiiă şiă cadreleă didacticeă participante,ă seă impuneă necesitateaă respect riiă tuturoră

prevederilor legale aflate în vigoare. 

1.9. Cadreleă didacticeă şi/sauă unit ileă deă înv mântă preuniversitară careă organizeaz ă tabere,ă excursii,ă

expedi iiăşiăalteăactivit iădeătimpăliberăauăobliga ia: 

a. s ă iaă toateă m surileă înă vedereaă asigur riiă condi iiloră deă siguran ă aleă eleviloră peă durataă activit iiă

respective;  

b. s ă seă asigure,ă peă toat ă durataă taberei/excursiei,ă deă existen aă uneiă persoaneă specializateă înă acordareaă

primuluiăajutor,ădac ăoperatorulăeconomicănuăofer ăacestălucru. 

1.10.  Eleviiăparticipan iălaătabere,ăexcursii, expedi iiăşiăalteăactivit iădeătimpăliberăşiăp rin ii/reprezentan iiă

legaliă aiă acestoraă voră respectaă obliga iileă prev zuteă înă anexaă nr.ă 3ă laă Condi iileă deă organizareă aă

taberelor,ă excursiilor,ă expedi iiloră şiă aă altoră activit iă deă timpă liberă înă sistemulă deă înv mântă

preuniversitar,ăaprobateăprinăOrdinulăministruluiăeduca ieiăna ionaleănr.ă3.060/2014. 

1.11.  Pentruăasigurareaăsecurit iiăelevilor,ăcadreleădidacticeăorganizatoareăvorăaveaăînăvedere,ăcelăpu in,ă

urm toareleăm suri: 

a. s ăselectezeăcâteăunăcadruădidacticăpentruăfiecareă10ăeleviăparticipan iăpentruăa-iăînso iăşiăsupravegheaă

peătoat ăperioadaăexcursiei/taberei; 

b. s ăevaluezeăriscurileăasociateăactivit ilorăpropuse; 

c. s ăseăimpliceădirectăînăactivit ileăcopiilor; 

d. s ăiaăm suriădeăprevenire/reducereăaăriscurilorădeăv t mareăaăparticipan ilor; 

e. s ăcunoasc ăşiăs ăapliceăstandardeleădeăsiguran ăaăelevilor; 
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f. s ăanun eăimediatăinstitu iileăspecializateă(poli ia,ăsalvarea)ăşiăp rin iiăînăcazulăv t m riiăelevilor; 

g. s ăasigureătransportulăelevilorălaăunit iămedicaleăînăcazulăv t m riiăelevilor; 

h. s ăcunoasc ăşiăs ăapliceămodulădeăutilizareăînăsiguran ăaăechipamentelorănecesareăpentruăbunaă

desf şurareăaăactivit ilorăprogramate; 

i. s ăseăasigureăc ăto iăparticipan iiăauăechipamentulănecesarăşiăc ăîlăutilizeaz ăînăcondi iiădeăsiguran ; 

j. s ăseăasigureăc ăeleviiăauăpreg tireaăminimal ăpentruădesf şurareaăanumitorăactivit i; 

k. s ăadaptezeăactivit ileălaăvârsta,ăstadiulădeădezvoltare,ănevoileăşiăritmulăelevilorăparticipan i 

1.12.  Pentru orice deplasare cu elevii în timpul sau în afara orelor de curs, cadrul didactic organizator este 

obligatăs ăanun eăconducereaăunit iiădeăînv mântăşiăs ăprezinteădocumenta iaăspecific  cuăcelăpu inăoă

lun ăînainte. 

1.13. Nerespectareaă cerin eloră privindă întocmireaă documenta ieiă înă vedereaă organiz riiă şiă desf şur riiă

tabereloră /ă excursiiloră /ă expedi iiloră /ă drume iiloră etc,ă precumă şiă neanun areaă conduceriiă unit iiă deă

înv mântăprivindădeplasarea,ăatrageăînăexclusivitate,ăr spundereaăcadruluiădidacticăorganizator. 

5. Demers informativ 

Actualizareaăspa iilorăde documentareă iăinformare:ă 

 Actualizareaăavizieruluiăcomisiei,ăundeăvorăfiăexpuseăurm toareleămateriale:ă 

- OrdinulăMENă3060/3.02.2014ăăprivindăaprobareaăCondi iilorădeăorganizareăaătaberelor,ăexcursiilor,ă
expedi iiloră iăaăaltorăactivit iădeătimpăliberăînăsistemulădeăînv mântăpreuniversitar; 

- Lista cu toate documentele ce trebuie realizate pentru avizarea dosaruluiăînăvedereaărespect rii cadrului 
legalăalădeplas rilor. 
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6. Modădeălucru,ăcircuitulăşiăcon inutulădocumenteloră 

Nr. 

crt. 

Etapa Descriereaăopera iunilor 

1. 

Elaborarea 

procedurii 

opera ionaleă şiă
aprobarea de c treă
inspectorulă şcolară
pentruă activit iă
extra colare 

Prezentaăproceduraăopera ional ăstabileşteămodulăînăcareăseăorganizeaz ,ă

aprob ă şiă desf şoar ă taberele,ă excursiile,ă expedi iile,ă drume iileă şcolareă

deăc treăunit ileădeăînv mântădinăjude ulăDâmbovi a şiămodulăînăcareă

seă asigur ă respectareaă cadruluiă legală ală deplas riloră realizateă înă afaraă

localit iilorăcuăeleviiăşiăpreşcolarii,ăcuăparticipareaăcadrelorădidacticeăşiă

eventual a p rin ilor. 

Procedura,ăaprobat ădeăinspectorulăgeneral,ăprof.ăSorin Ion, se difuzeaz  

pe site-ul ISJ Dâmbovi a. 

2. 

Elaborarea 

documentelor 

specificeă deă c treă
unitatea de 

înv mânt,ă careă
organizeaz ă tab ra/ 

excursia/expedi ia/ 

drume ia 

Dosarul taberei/excursiei/expedi iei/drume iei,ă vaă cuprindeă urm toareleă

documente originale, conform ordinului MEN 3060/2014: 

Documentele referitoare la deplasare:  

a. Planulătaberei,ăexcursiei,ăexpedi ieiăsauăalăalteiăactivit iădeătimpăliberă

careăimplic ădeplasare,ăserviciiădeăcazareăşiămas  (Anexa 2 din OMEN 

nr. 3.060/2014, in dublu exemplar); 

b. Declaratie profesor organizator; 

c. Regulamentulătaberei,ăexcursiei,ăexpedi ieiăetc; 

d. Acordulă scrisă ală p rin ilor/tutoriloră legaliă aiă eleviloră participan iă laă

tab r ,ăexcursie,ăexpedi ieăetc (Anexa 4 din OMEN nr. 3.060/2014) 

e. Procesul-verbală încheiată înă urmaă prelucr rii,ă însuşiriiă şiă semn riiă

regulamentuluiă taberei,ă excursiei,ă expedi ieiă etc.ă deă c treă to iă

participan iiălaătab r ,ăexcursie,ăexpedi ie; 

f. Avizămedicalăsemnatăşiăparafatădeămedicăpentru fiecare copil / elev sau 

aviză medicală semnată şiă parafată deă medică pe tabelul cu elevii 

participan i; 
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g. Aviză epidemiologică (pentruă tabereă şiă excursiileă careă dep şescă durataă

de o zi); 

Documenteleăreferitoareălaăcomandaăserviciilorăsolicitateăşiăofertaă

primit ădeălaăfurnizorulădeăturism: 

a. Destina ia/destina iileăc l torieiăturistice,ădurataăşiădateleădeăsosireăşiă

de plecare; 

b. Mijlocul/mijloaceleădeătransportădorit/doriteăşiăcategoriaă

acestuia/acestora; 

c. Tipulăşiăcategoriaăstructurilorădeăprimire; 

d. Serviciile de mas ă- pensiuneăcomplet /demipensiune/ămicădejun; 

e. Programulăturisticăsolicitat;ănum rulădeăpersoaneăpentruăcareăseă

comand ăpachetulădeăserviciiăturistice; 

f. Facturaăfiscal ăînso it ădeăfacturaăproăformaătrebuieăs ămen ionezeă

costul/persoan ădefalcatăpeăserviciiădeătransportăşiăserviciiăturistice. 

Documentele referitoare la serviciile de transport: 

a. copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la 

oficiulăregistruluiăcomer ului; 

b. copiaăcertificatuluiădeăclasificareăaăunit iiădeătransportă(înăcazul în 

careădeplasareaăseărealizeaz ăcuăautovehicule); 

c. copiaălicen eiădeătransportăpersoaneăînătraficulăinternăsauăinterna ională

(înăcazulăînăcareădeplasareaăseărealizeaz ăcuăautovehicule); 

d. copiaăasigur riiădeăr spundereăaătransportatoruluiăfa ădeăc l torii 

transporta i,ăînăcazădeăaccidente,ăînăcazulăînăcareădeplasareaăseă

realizeaz ăcuăautovehicule,ăformularulănr.ă1.2ăprev zutăînăanexaănr.ă4ă

din Ordinulăministruluiăeduca ieiăna ionaleănr.ă3.060/2014,ăsemnatăşiă

ştampilat. 

 Documentele referitoare la serviciileădeăcazareăşi/sauămas : 

a. copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la 
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oficiulăregistruluiăcomer ului; 

b. copiaălicen eiădeăturismăaăoperatoruluiăeconomic/aăcertificatuluiădeă

clasificare a structurii de primire turisticeădeăcazareăşiăalimenta ie; 

c. formularulănr.ă1.1ăprev zutăînăanexaănr.ă4ădin  Ordinul ministrului 

educa ieiăna ionaleănr.ă3.060/2014,ăsemnatăşiăştampilat. 

În cazul înă careă cazareaă şiă masaă seă realizeaz ă înă internate, cluburi 

sportiveăsauăalteăloca ii ale Ministerului Educatiei Nationale se va solicita 

doarăautoriza iaădeăfunc ionare. 

Aprobarea sub semnătură şi ştampilă a documentaţiei privind 

deplasarea elevilor (în tabără, excursie, expediţie, drumeţie, etc) de 

către directorul unităţii, fără respectarea punctelor mai sus 

menţionate, atrage, în exclusivitate, răspunderea directorului unităţii 

de învăţământ. 

3. Avizarea dosarului  

1. Elaborarea deăc treăcadrulădidacticăorganizator,ăaădosarului cu 

documenta iaănecesar ădeplas riiăelevilorăşi cadrelor didactice în 

tab r /excursie /expedi ieă/drume ie. 

Înăvedereaăaviz rii,ădocumenteleăăvorăfiăordonate,ăconformăindica iiloră

de la punctul 2. 

2. Verificareaă corectitudiniiă întocmiriiă dosaruluiă cuă documenta iaă

necesar ă deplas riiă şiă aprobareaă tab rei/excursiei/expedi iei,ă deă c treă

directorulăunit iiădeăînv mânt. 

3. Înaintarea dosarului spre avizare la secretariatul ISJ Dâmbovi a cu cel 

pu ină5 zile înainte de plecarea în tab r /excursie/expedi ie/drume ie. 

4. Verificarea documenteloră deă c treă inspectorulă pentruă activit iă

extra colare. 

5. Avizareaă planuluiă deă excursieă deă c treă inspectorulă şcolară

general/inspectorulă colar general adjunct. 

6. P strarea,ăînăunitateaăşcolar ,ăaădosaruluiăşiăaăportofoliuluiăexcursieiădeă
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c treăpersoanaădesemnat ădeădirectorulăunit iiădeăînv mânt. 

7. P strarea la ISJ Dâmbovi a,ăaăunuiăăexemplarădinăplanulăexcursieiăăşiă

declara ia profesorului organizator c treăinspectorulăinspectorul pentru 

activit iăextra colare. 

 

ANEXE: 

ANTETăŞCOAL                                                                                                                                       

PLANUL EXCURSIEI 

 

Planădeăexcursie/tab r /expedi ieăsauăalăalteiăactivit iădeătimpăliber 
(Un itinerariu detaliat va fi înaintat caăataşamentălaăacestăplan.) 

  
1.ăŞcoala......................................................................................................... 

2. Clasa/Clasele......................................... 

3.ăDestina ia.................................................................................... 

(Nuăesteăpermis ănici oămodificareăf r ăunănouăacord.) 

4.ăScopulăc l toriei........................................................................................................................... 

5.ăData/Perioadaăc l toriei............................................................................................................... 

6.ăDataăşiăoraăplec rii........................................................................................................................ 

7.ăDataăşiăoraăîntoarcerii.............. 

8. Tabelul cuănum rul,ănumeleăşiăprenumeleăcopiilorăparticipan i,ăprecumăşiădateleădeăcontactăaleă

p rin ilor/tutorilorălorălegaliăinstitui i............................................................................................................ 

9.ăNum rulăşiădateleădeăcontactăaleăcadrelorădidacticeăînso itoare.................................................... 

10.ăTabelulăcuănum rul,ănumeleăşiăprenumeleăadul ilorăparticipan iă(al iiădecâtăprofesori).............. 

11.ăLoculăplec rii,ăfirmaădeătransport................................................................................................ 

12. Locul sosirii, firma de transport.................................................................................................. 

13 Persoana de contact la firma de transportă(nume,ăprenume,ădateădeăcontact),ădac ăesteăcazul....... 

14.ăDateleădeăcontactăaleăoperatoruluiăeconomicăresponsabilăpentruăasigurareaăserviciilorădeăcazareăşiă

mas ....................... 

15.ăAdresaăşiănum rulădeătelefonăaleăstructuriiăturisticeădeăprimire,ăcareăasigur ăcazareaăşiămasa............... 
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16. În cazulăînăcareăesteăposibilă iăpermisăînotul,ăexist ă iăunăsalvamarăpeătoat ăperioadaăcâtăcopiiiăsuntăînăap .       

Da............ 

   Nu............. 

  C l toriiăînăafaraă rii 
A.ă Exist ă avertismenteă sauă sfaturiă actualeă legateă deă c l toriaă înă araă vizat ,ă emiseă deă Ministerulă

AfacerilorăExterneăsauăambasadaă riiărespectiveăînăRomânia?ăDa.......Nu.......... 

B.ă Ave iă asigurareă medical ă pentruă to iă participan iiă peă toat ă perioadaă c l toriei?ă       

Da.......Nu........(Ataşa iădocumenteleădoveditoare.) 

C.ăEsteănecesarăavizulămedical?ăDa.....Nu.........Dac ăda,ăataşa iăavizeleămedicaleăpentruăfiecareăelev. 

D.ăAreăfiecareăparticipantătoateădocumenteleănecesareăpentruăc l torie?ăDa..........Nu............ 

E.ăCoordonatorulăc l torieiăseăvaăasiguraăc ătoateădocumenteleădeăc l torieăaleăcopiilorăsuntăvalabileăşiă

vaăaveaăcopiiăaleăpaşapoartelor/c r ilorădeăidentitateăaleătuturorăparticipan ilor. 

F.ăCoordonatorulăc l torieiăseăvaăasiguraăc ăde ineătoateădocumenteleăprev zuteădeălegisla iaăînăvigoareă

referitoareă laă deplasareaă înă str in tateă aă minoriloră (acordulă p rin iloră autentificată laă notariat,ă cazierulă

coordonatorului etc.) 

G.ăCelăpu inăunulădintreăînso itoriătrebuieăs ăaib ăserviciulăroamingăactivat. 

Numeleăşiăprenumeleăînso itoruluiărespectiv................................................... 

Num rulădeătelefon................................... 

H.ăDateleădeăcontactăaleăcoordonatoruluiăc l toriei..................................................................................... 

I.ăDateleădeăcontactădeălaăambasadaăRomânieiăînăstatulăundeăareălocăc l toria.  

  
 Certificăc ătoateădateleădeămaiăsusăsuntăconformeăcuărealitatea. 
 
17.ăCadruădidacticăorganizatoră(nume,ăprenume,ăsemn tur )ă...................... 

Data...... 

18. 
Aprob......................................................................................................................................Data:.................. 

 
(director - nume,ăprenumeăşiăsemn tur ) 

19. 
Aprob......................................................................................................................................Data:................. 

(inspector - nume,ăprenumeăşiăsemn turi) 
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DECLARA IE 

peăproprieăr spundereăaăcadrelorădidacticeăcareăorganizeaz ătabere,ăexcursii,ăexpedi iiăşiăalteăactivit iădeă

timp liber 

Subsemnatul/ Subsemnata ,__________________________________________________       

CNP____________________________________ , 

cadru didactic titular / suplinitor pe postul / catedra de  ___________________________  

de la  unitatea de înv mântă ________________________________________,ă jude ulăă

________,    îmiăasumăresponsabilitateaăpentruă siguran aă şiă securitateaăelevilorăpeă toataăperioadaă

deplas rii,  efectuat ădeăunănum rădeă________elevi.  

Subsemnatulădeclarăc ădosarulăcon ineătoateădocumentele,ăconformăOMENă3060/2014. 

În elegă c ,ă înă cazulă înă careă prezentaă declara ieă nuă esteă conform ă cuă realitatea,ă suntă pasibilă deă

înc lcareaăprevederilorălegisla ieiăînăvigoareăprivindăfalsulăînădeclara ii. 

 

DATAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSEMN TURA 

_____________                                                                                _______________ 

 

ACORDUL  P RINTELUI/TUTORELUI  LEGAL 
- excursie/tab r /expedi ieă– 

  
Numeleăşiăprenumeleăelevului:ă..................................................................................ă 

Clasa: ........................................ 

Şcoala:ă...........................................................................  

Data excursiei: de la ................................. la ......................... 

Numeleăşiăprenumeleăp rintelui/tutoreluiă.................................................................................... 

Numeleăşiăprenumele cadrului didactic organizator al excursiei: ................................................ 

Numeleăşiăprenumeleăcadruluiădidacticăînso itor:ă............................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Destina ia:ă......................................................................................................................................... 

Locul de plecare:.......................................................................ăOraăplec rii:ă................................ 

Locul de sosire: ......................................................................... Ora sosirii: ..................................... 

Mijlocul de transport: ......................................................................................................................... 

Numeleăunit iiădeăprimireăşiădateleădeăcontact*:ă.............................................................................. 

Ataşa iăitinerariulăînăcazulăînăcareăsuntăprev zuteămaiămulteăloca ii: 

Scopul excursiei: ................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

Îmbr c minteăspecific /Echipamentăspecificănecesarăînăexcursie:ă...................................................... 

•  Da 

•  Nu 

Programul acestei excursii cuprinde activit iăfiziceăsiăsportiveă(deăexemplu:ă..................................) 

•  Da 

•  Nu 

a. În elegăc ăexist ărisculădeăv t mareăasociatăactivit ilorăfiziceăşiăsportiveămen ionateămaiăsusăşiăsuntă
deăacordăcaăpropriulămeuăcopilăs ăparticipeălaăacestea,ăcuăexcep ia:ă
...................................................................................................................... 

 
b. Men ionezăc ăregimulămedicalăpermanentăsauătemporarăalăcopiluluiămeu,ăinclusivăregimulădeădiet ,ă

celă deă medica ieă şi/sauă necesitateaă utiliz riiă aparateloră auditiveă sauă vizuale,ă este:ă
..................................................................................... 

c. Suntă deă acordă ca,ă înă cazulă uneiă urgenteă deă v t mareă sauă îmboln vireă aă copilului,ă cadrulă didactică
înso itorăs ăm ăînştiin ezeăimediat,ăs ăiaăleg turaăcuăoăunitateămedical ăspecializat ,ăs ăac ionezeăînă
numeleămeuăşiăs ăob in ătratamentulămedicalăalăcopilului.ăM ăobligăs ăpl tescăsumaăaferent ,ăînăcazulă
administr riiăunuiătratamentămedicalăcontraăcost. 

d. Sunt de acord ca propriulăcopilăs ăseăcomporteăcivilizatăşiăresponsabil,ăs ărespecteăregulileăstabiliteăşiă
acceptăconsecin eleăînăsitua iaăînăcareănuăseăvaăcomportaăcaăatare. 

e. Acceptă c ă suntă responsabilă pentruă aducereaă şiă preluareaă copiluluiă laă oreleă şiă loca iileă precizateă
anterior.ăÎn elegăfaptulăc ăpropriulăcopilăvaăfiăînso ităpeătoat ăperioadaăexcursieiădeăunăcadruădidactică
înso itor. 

f. Acceptă c ă r mâneă laă latitudineaă şcoliiă s ă modificeă aspecteleă legateă deă transport,ă cazareă şiă alteă
servicii,ădup ăcumăconsider ănecesar.ăÎn elegăc ăvoiăfiăinformatăasupraăacestorămodific riăcuăcelăpu ină
24ădeăoreăînainteaăplec rii. 

g. Suntă deă acordă c ă şcoalaă nuă poateă fiă responsabil ă pentruă ac iunileă operatoriloră deă transportă sauă deă
turismăcareăîşiăofer ăserviciileăpentruăaceast ăexcursie. 
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h. Sunt de acordă şiă în elegă c ă suntă responsabilă pentruă fapteleă copiluluiă meu.ă Absolvă şcoalaă deă toateă
obliga iileă şiă r spundereaă ocazionateă deă aceast ă excursie,ă cuă excep iaă celoră cauzateă deă neglijen aă
cadrelorădidacticeăînso itoare. 

i. În elegăc ăde inereaăşiăconsumulădeă tutun,ăb uturiăalcooliceăşiădroguriăsuntă interziseăşiăamădiscutată
acestălucruăcuăcopilulămeu.ăSuntădeăacordăcaăpropriulăcopilăs ăfieăsupusăprocedurilorădisciplinareăşiă
uneiăposibileăanchete,ădac ăvaăconsumaăalcoolăsauăvaăde ineăastfelădeăsubstan eăpsihotrope. 

j. În elegă faptulă c ă eleviiă careă nuă respect ă regulamentulă deă organizareă şiă func ionareă aă unit iloră deă
înv mântă preuniversitară şiă regulamentulă internă ală şcoliiă potă s ă fieă excluşiă deă şcoal ă deă peă listaă
participan ilorălaăastfelădeămanifest ri. 

k. Sunt de acordăc ,ăînăcazulăînăcareăcopilulămeuăcomiteăoăfapt ăgrav ăpeăperioadaăexcursiei,ăr mâneălaă
latitudineaăşcoliiăs ăîmiătrimit ăcopilulăacas ,ăeuăfiindăinformatăasupraăacestuiălucruăînăprealabil.ă Înă
acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecareaă luiă anterioar ă şiă nuă voiă solicitaă
returnareaăniciuneiăsumeădinăparteaăşcolii.ăÎnăcazulăelevuluiăminor,ăvoiăveniăs ăîmiăpreiauăcopilulăşiă
voiă suportaă toateă cheltuielileă ocazionateă deă plecareaă luiă anterioar ă anticipat ,ă f r ă aă solicitaă
returnarea niciuneiăsumeădinăparteaăşcolii. 

l. înăcazădeăurgen ,ăpotăfiăg sit,ă24ădeăore,ălaăurm toareleănumereădeătelefon:................................... 
m. Date de contact suplimentare:............................................................................................................... 
n. Suntădeăacordăcaăpropriulăcopilăs ăparticipeălaăaceast ăexcursie. 

 

 
*ăSeăvaăcompletaănumaiăînăcazulăînăcareăexcursia/activitatea/expedi iaădureaz ămaiămultădeăoăzi. 
  
 

........................................................................ 
(semn turaăp rintelui/tutoreluiălegal) 

...................................... 
(data) 

  

Obliga iileăelevilorăcareăparticip ălaătab r /excursie/expedi ieăsauălaăalteăactivit iădeătimpăliber 

Art. 1. - Anteriorădeplas rii,ăto iăeleviiăcareădorescăs ăparticipeălaătabere/excursii/expedi iiăsauălaă

alteăactivit iădeătimpăliber auăurm toareleăobliga ii: 

a. s ăsoliciteătoateăinforma iileădespreătab r /excursie/ăexpedi ie,ăaşaăcumăsuntăprev zuteălaăart.ă3ăalin.ă

(1)ădinăCondi iileădeăorganizareăaătaberelor,ăexcursiilor,ăexpedi iilorăşiăaăaltorăactivit iădeătimpăliberă

înă sistemulă deă înv mântă preuniversitar,ă aprobateă prină Ordinulă ministruluiă educa ieiă na ionaleă nr.ă

3.060/2014; 

b. s ăîşiăinformezeăp rin iiăreferitorălaăactivitate; 

c. s ă informezeă organizatorulă taberei/excursiei/expedi ieiă sauă ală altoră activit iă deă timpă liberă despreă

oriceă problemeă sauă cerin eă speciale,ă problemeă medicale,ă alergii,ă preferin eă înă regimulă alimentar,ă

obiceiuri religioase speciale etc; 
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d. s ăînştiin ezeăorganizatorulăgrupuluiădac ăareăinterdic ieădeăaăpracticaăsport,ăpentruăaănuăfiăimplicatăînă

activit iărecreativeăcareăimplic ăefortăfizic; 

e. s ăciteasc ăatentăşiăs ăsemnezeăregulamentulătaberei/excursiei/expedi ieiăsauăalăaltorăactivit iădeătimpă

liber, înainte de plecare; 

f. s ăprezinteăorganizatoruluiăgrupuluiăoăadeverin ămedical ăeliberat ădeămediculădeăfamilie/mediculă

şcolarăcareăs ăatesteăstareaă“clinicăs n tos”; 

g. s ăprezinteăacordulăsemnatăalăp rinteluiăconformăanexeiănr.ă4ălaăCondi iileădeăorganizareăaătaberelor,ă

excursiilor,ă expedi iiloră şiă aă altoră activit iă deă timpă liberă înă sistemulă deă înv mântă preuniversitar,ă

aprobateăprinăOrdinulăministruluiăeduca ieiăna ionaleănr.ă3.060/2014. 

Art. 2. - Peădurataădeplas riiăspre/dinspreădestina ie,ăto iăeleviiăcareăparticip ălaă

tabere/excursii/expedi ii sauălaăalteăactivit iădeătimpăliberăauăurm toareleăobliga ii: 

a. s ărespecteăcondi iileădeăsiguran ăpeăparcursulădeplas rilorăînăgrupăcuătrenul/autocarul/avionul; 

b. s ănuărecurg ălaăacteădeăviolen ăpeăparcursulădeplas riiăspre/dinspreătab r /excursiei/expedi iei; 

c. s ănuăpericlitezeăsiguran aăşiăsecuritateaăparticipan ilorăpeăparcursulădeplas riiăspre/dinspreă

tab r /excursie/expedi ie; 

d. s ăseăcomporteăcivilizatăşiăs ănuădistrug ăbunuri; 

e. s ăseăconformezeăcomenzilorăcadrelorădidacticeăînso itoare. 

Art. 3. - Pe durataăparticip riiălaătabere/excursii/expedi iiăsauălaăalteăactivit iădeătimpăliber,ăto iă

eleviiăauăurm toareleăobliga ii: 

a. s ăverificeăcondi iileădeăsiguran ăaleăspa iuluiădeălocuit/camerei; 

b. s ăutilizeze,ăcuăresponsabilitate,ămobilierul,ăobiecteleăsanitare,ăechipamenteleăelectriceăşiăelectroniceă

dinădotareaăloca iei; 

c. s ănuădeteriorezeămobilierul,ăobiecteleăsanitare,ăechipamenteleăelectriceăşiăelectroniceădinădotareaă

loca iei; 

d. s ăînştiin ezeăcadrulădidacticăînso itorăcuăprivireălaădefec iunileămobilierului, ale obiectelor sanitare, 

aleăechipamentelorăelectriceăşiăelectroniceădinădotareaăloca iei; 

e. s ănuărecurg ălaăremediereaădefec iunilorămobilierului,ăaleăobiectelorăsanitare,ăaleăechipamenteloră

electriceăşiăelectroniceădinădotareaăloca iei; 
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f. s ăutilizeze,ăînăsiguran ,ăspa iileăloca ieiă(s ănuăsar ăpesteăsc ri,ăs ănuăcoboareăpeăbalustrad ,ăs ănuă

sar ăpeăgeamăetc.) 

g. s ănuăaduc ăşiăs ănuăutilizezeămateriale/produseăinflamabileăsauăcuăriscăinflamabil; 

h. s ăutilizeze,ăînăsiguran , produsele/aparatele de uz personal (deodorante,ăaparateădeăb rbierităetc.); 

i. s ănuăaduc ăşiăs ănuăconsumeătutun,ăalcool,ădroguriăşiăalteăsubstan eăcareăîiăpotăpuneăînăpericolăpeăeiă

oriăpeăceilal iăparticipan iăsauăcareăpotădeterminaăalterareaăpercep ieiărealit ii; 

j. s ănuăconsumeăalimenteăalterateăsauăp strateăînăcondi iiăneadecvate; 

k. s ămanifesteăunăcomportamentăresponsabilăfa ădeăpropriaăpersoan ăşiăfa ădeăceilal iăparticipan iălaă

tab r ; 

l. s ănuărecurg ălaăacteădeăviolen ăpeăparcursulăşederiiăînătab r /excursie/expedi ie; 

m. s ănuăpericlitezeăsiguran aăşiăsecuritateaăparticipan ilorălaătab r /excursie/expedi ie; 

n. s ărespecteăcomenzileăcadruluiădidacticăînso itorăpeăperioadaătaberei/excursiei/expedi iei; 

o. s ănuăp r seasc ăgrupul/loca iaăactivit iiăf r ăacordulăcadruluiădidacticăînso itor 

 

Declara iaăelevului 
  
            Amăcitităacestăformularăşiăîn elegăc ătrebuieăs ăm ăcomportăpoliticos,ăresponsabilăşiăs ărespectă

regulileăstabiliteădeăorganizatoriiăacesteiăexcursii,ăs ănuăconsumătutun,ăb uturiăalcooliceăşiădroguriăşiăs ănuă

întreprindăac iuniăcareăpotăs ăpun ăînăpericolăs n tatea,ăsecuritateaăşiăsiguran aămeaăsauăaăcelorlal iă

participan i. 

  

........................................................................ 

(semn turaăelevului) 

...................................... 

(data) 
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TABEL NOMINAL 

 

cuprinzândăparticipan iiălaădeplasarea/excursia/vizitaădeăstudiu/tematic /concurs/festival/_______ 
din perioada ___________________, pe traseul 

_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ ŞIăRETUR 

Azi, __________ ,subsemnaţii, declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate 
privind deplasarea în excursii/vizite de studiu/ activități educative şi ne angajăm să le respectăm 
întocmai.  

 

NR 
CLASA 
GRUPA 

NUMELEăŞIăPRENUMELE 
SEMN TUR  

ELEV/P RINTE 
OBS. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
ÎMIăASUMăR SPUNDEREA PENTRU EXACTITATEA 
DATELOR, 
 
NUME, PRENUME COORDONATOR 
_______________________________ 
 
SEMN TURA_________________________ 

 

CADREăDIDACTICEăÎNSO ITOARE:  
2. __________________________________ăSemn tura __________________  
3. __________________________________ăSemn tura __________________  
4. __________________________________ăSemn tura __________________  
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Formularul nr. 1.1 

  
Operator economic 
...................................... 
(denumirea) 
  

DECLARA IE 
  

Subsemnatul..................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului 
economic), în calitate de ofertant al serviciilor turistice..................(denumirea serviciului), la data 
de..............(zi/lun /an),ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc : 

a)ă......................ă(denumireaăoperatoruluiăeconomic)ănuăamăintratăînăfaliment,ăcaăurmareăaăhot râriiă
pronun ateădeăjudec torul-sindic; 

b)ăde inăpoli aădeăasigurareăprivindărambursareaăcheltuielilorădeărepatriereăşi/sauăaăsumelorăachitateă
deăc treăachizitorăînăcazulăinsolvabilit iiăsauăfalimentuluiăagen ieiădeăturismănr.ă................................,ă
emis ăde............................,ăvalabil ăpân ălaădataăde.......................................; 

c)ăînăultimiiă2ăaniăamăîndeplinităintegralăobliga iileăcontractualeăşiănuăamăprodusăprejudiciiă
beneficiarilor,ăînăconformitateăcuăofertaătransmis ăachizitoruluiăamăacordatăacestuiaăurm toareleăgratuit i: 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
sau: 
în conformitate cuăofertaătransmis ăachizitoruluiăamăacordatăacestuiaăurm toareleăreduceriălaă

produse/servicii: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
Costulătotalăperăpersoan ăesteăde.................leiă(inclusivăTVA). 
Subsemnatulădeclarăc ăinforma iileăfurnizateăsuntăcompleteăşiăcorecteăînăfiecareădetaliuăşiăîn elegăc ă

achizitorul are dreptulădeăaăsolicita,ăînăscopulăverific riiăşiăconfirm riiădeclara iilor,ăoriceădocumenteă
doveditoare de care dispun. 

În elegăc ,ăînăcazulăînăcareăprezentaădeclara ieănuăesteăconform ăcuărealitatea,ăsuntăpasibilădeă
înc lcareaăprevederilorălegisla ieiăînăvigoareăprivindăfalsulăînădeclara ii. 

  
Data............................ 

Operator economic, 
...................................... 

(Ştampil ăşiăsemn tur ăautorizat ) 
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Formularul nr. 1.2 

  
Operator economic 
...................................... 
(denumirea) 
  

DECLARA IE 
  

Subsemnatul.................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului 
economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport.......................(denumirea serviciului), la data 
de................(zi/lun /an),ădeclarăpeăpropriaăr spundereăc : 

a).................................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a 
hot râriiăpronun ateădeăjudec torul-sindic; 

b)ăde inăpoli aădeăasigurareădeăr spundereăaătransportatoruluiăfa ădeăc l toriiătransporta iăînăcazădeă
accidenteăproduseăînătraficăinternăşiăinterna ionalănr.ă...........................ăemis ădeă
....................................valabil ăpân ălaădataăde.......................; 

c) în ultimii 2 ani am îndeplinităintegralăobliga iileăcontractualeăşiănuăamăprodusăprejudiciiă
beneficiarilor,ăînăconformitateăcuăofertaătransmis ăachizitoruluiăamăacordatăacestuiaăurm toareleăgratuit i: 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
sau: 
înăconformitateăcuăofertaătransmis ăachizitoruluiăamăacordatăacestuiaăurm toareleăreduceriălaă

servicii: 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 
Costulătotalăperăpersoan ăesteăde....................................lei (inclusiv TVA). 
Subsemnatulădeclarăc ăinforma iileăfurnizateăsuntăcompleteăşiăcorecteăînăfiecareădetaliuăşiăîn elegăc ă

achizitorulăareădreptulădeăaăsolicita,ăînăscopulăverific riiăşiăconfirm riiădeclara iilor,ăoriceădocumente 
doveditoare de care dispun. 

În elegăc ,ăînăcazulăînăcareăprezentaădeclara ieănuăesteăconform ăcuărealitatea,ăsuntăpasibilădeă
înc lcareaăprevederilorălegisla ieiăînăvigoareăprivindăfalsulăînădeclara ii. 
  
            Data........................... 

Operator economic, 
...................................... 

(Ştampil ăşiăsemn turaăautorizat ) 
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7. Ac iuniădeăinformareăaăeleviloră iăp rin ilor 

 Furnizarea informa iiloră privindă respectareaă Ordinuluiă MENă 3060/3.02.2014ă (în cadrul orele de 

dirigen ie/ă edin e/ lectorateăcuăp rin ii): 

8. Rezultatele: 

 Oă bun ă cunoa tereă aă proceduriloră privindă condi iileă deă organizareă aă taberelor,ă excursiiloră iă aă altoră
activit iă deă timpă liberă dinăvia aă elevului,ă asigur ă condi iileădeă siguran ă aleă elevilorăpeădurataă activit iiă
respective. 
 

8. Responsabilit i 
 

Responsabilit iălaănivelulăconduceriiăunit iiădeăînv mânt:ă 
         Director: organizareaăşiăavizareaătaberelor/excursiilor/expedi iilor/drume iilorăcuăeleviiăşiăpreşcolariiă
înăcondi iiădeăsiguran ăşiăsecuritateăpentruăcopiiiăşiăcadreleădidactice participante. 
                         
Responsabilit iălaănivelulămembrilorăcomisiilorăspecificeă: 

Comisia  deăorientareă colar ă iăprofesional  înăunit ileă colare 
Dirigin ii 
Cadrele  didactice. 
Profesorulăconsilierăă colar 
Elevii  

 

10. ANEXE,ăÎNREGISTR RI,ăARHIV RI 

 

 Proceduraăopera ional ăvaăfiăînregistrat ăînăRegistrulăspecialăpentruăproceduriăalăISJăDâmbovi aăşiăseă
arhiveaz ăînăconformitateăcuăprevederileăPOăprivindăarhivareaădocumentelor. 
 
11. Cuprins 
 
Num rulăComponentei în 

cadrul procedurii 

opera ionale 

Denumireaăcomponenteiădinăcadrulăproceduriiăopera ionale 

 

 Coperta 

1. Listaă responsabililoră cuă elaborarea,ă verificareaă iă aprobareaă edi ieiă sau,ă
dup ăcaz,ăaărevizieiăînăcadrulăedi ieiăproceduriiăopera ionale 

2. Situa iaăedi iiloră iăaăreviziilorăînăcadrulăedi iilorăproceduriiăopera ionale 
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3. Listaă cuprizândă persoaneleă laă careă seă difuzeaz ă edi iaă sau,ă dupa,ă caz,ă
reviziaădinăcadrulăedi ieiăproceduriiăoper ionale 

4. Scopulăproceduriiăopera ionale 

5. Domeniul de aplicare aăproceduriiăopera ionale 

6. Documenteleădeăreferin ăaplicabileăactivit iiăprocedurale 

7. Defini iiă iăabrevieriăaleătermenilorăutilizatiăînăproceduraăopera ional  

8. Descriereaăproceduriiăopera ionale 

9. Responsabilit iă iăr spunderiăînăderulareaăactivit ii 

10. Anexe,ăînregistr ri,ăarhiv ri 

11. Cuprins 
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