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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 Elemente privind responsabilii/ 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătură 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Ionescu Iulia profesor 16.9.2015  

1.2 Verificat Florescu Anca Director 

adj. 

21.9.2015  

1.3 Aprobat Radulescu 

Rodica 

Director  21.9.2015  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I X X 21.9.2015 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Editia II    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 Scopul difuzării Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. aplicare 1 Personal 

didactic 

Director 

adjunct 

Florescu 

Anca 

21.9.2015  

3.2. aplicare 2 Conducere Director  Radulescu 

Rodica 

21.9.2015  

3.3. Evidenţă/arhivare 4 Secretariat  Secretar 

şef 

Pascu 

Viorica 

21.9.2015  

     Cuprins: 

1. Scopul procedurii; 

2. Aria de cuprindere; 

3. Responsabilităţi; 

4. Conţinutul procedurii; 

5. Monitorizarea procedurii; 

6. Analiza procedurii; 

Referinţe: 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 

 Standardele ARACIP privind evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

1.   Scopul procedurii : soluţionarea constructivă a conflictelor. 

  

2. Aria de cuprindere : Procedura se aplică tuturor elevilor şi cadrelor didactice de 

la Colegiul de Arta  „Carmen Sylva” Ploieşti. 

         

3. Responsabilitati : 

3.1. Procedura este aplicată de tot personalul didactic angajat. 

3.2. C.E.A.C. are responsabilitatea de revizuire anuală  a procedurii. 

 

4.  Continutul procedurii : O importanţă centrală revine, în cadrul aplanării 

conflictelor, factorului comunicare – deschisă si sinceră- şi factorului atitudine – 

încrederea/neîncrederea părţilor, disponibilitatea de a rezolva conflictul. 

 

 Identificarea stărilor conflictuale în cadrul şcolii cu stabilirea părtilor 

conflictuale. In funcţie de gravitatea conflictului, se implică părinţii şi/sau 

conducerea şcolii după caz; 

 Evaluarea conflictului cu identificarea stadiului în care a ajuns: 



 
 

 3 

- stadiul incipient cand se poate interveni pentru aplanarea conflictului; 

- stadiul avansat cand prin mediere şi comunicare se intervine pentru stingerea 

conflictului; 

 Acţiunile înteprinse în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la 

agravarea situaţiei, se apreciază starea conflictuală: Care sunt cauzele? Se poate 

aplana conflictul? Se poate media conflictul?  

 Dacă se poate preveni evoluţia conflictului,  prin comunicare, se intervine 

pentru înlăturarea cauzelor structurale ale unui conflict, adică dizolvarea 

definitivă a diferenţelor şi tensiunilor dintre părţile implicate; 

 Dacă aplanarea conflictului nu este posibilă,  prin mediere se intervine pentru 

stabilirea şi agreerea cu părţile implicate a căilor de rezolvare a conflictului, de 

echilibrare a intereselor divergente.  Dacă medierea conflictului este nereuşită, 

se revine la evaluarea conflictului pentru a înţelege /descoperi care sunt cauzele 

conflictuale reale; 

 Terminarea conflictului are loc prin „negocierea” unui compromis, găsirea unor 

soluţii, asumarea răspunderii părţilor implicate, scuze, „reparaţii”, identificarea 

valorilor care le apropie pe cele două părţi conflictuale si eliminarea/ 

demonetizarea celor care le despart. 

Diagrama flux:  
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5.    Monitorizarea procedurii. 

  Se face de către membrii Comisiei de evaluare şi asigurarea a calităţii şi managerii 

unităţii de învăţămant. 

 

6.   Analiza procedurii. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar.  

 

 

 

 

 


