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1. Elaborarea, verificarea, aprobarea sau revizuirea ediției procedurii de lucru: 

OPERAȚIUNEA RESPONSABILI DATA SEMNĂTURA AUTORIZATĂ 

ELABORATĂ Director 31.10.2012  

VERIFICATĂ Comisia de evaluare și asigurare a calității 1.10.2012  

APROBATĂ Consiliul de Administrație 2.11.2012  

REVIZUITĂ Director 4.11.2015  

 

2. Situația ediției sau a reviziilor procedurii de lucru: 

Ediția Componenta 

revizuită 

Modalitatea de revizuire Data de la care se aplică prevederile 

ediției/reviziei procedurii 

1 

5.  

8. 

Anexe 

Modificare conținut, 

adăugare de documente 
6.11.2015 

 

3. Grupul țintă căruia i se difuzează ediția procedurii de lucru sau a reviziilor acesteia: 

Scopul Compartiment Funcții Nume și prenume Dată Semnătură 

Avizare C.P.  

C.E.A.C 

Secretar Prof. Cristina Istrate 5.11.2015  

Președinte Prof. Mirela Bozbici 5.11.2015  

Aprobare Conducere Director Prof. Andrei-Igor Manovici 5.11.2015  

Aplicare Cadre didactice Profesori Toate cadrele didactice 6.11.2015  

 

4. Scopul procedurii: 

Prezenta procedură reglementează modalitatea de organizare și desfășurarea a excursiilor, taberelor sau 

a altor deplasări ale elevilor în afara unității pentru participarea la olimpiade / concursuri / festivaluri / 

activități extrașcolare pe care cadrele didactice ale Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu doresc să le 

întreprindă cu elevii claselor V-XII din cadrul unității de învățământ precum și a documentației specifice 

ce trebuie întocmită în vederea obținerii aprobării organizării și desfășurării acestora. 

5. Obiectul procedurii: 

Prevederile procedurii se aplică de către toate cadrele didactice ale Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 

în vederea optimizării procesului de organizare și desfășurare a excursiilor, taberelor sau vizitelor și a 
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evitării producerii unor nereguli privind protecția și siguranța elevilor pe durata evenimentului în cauză. 

Procedura vizează excursiile, taberele, vizitele, concursurile, olimpiadele, festivalurile sau alte activități 

extrașcolare care se organizează în afara programului de cursuri, respectiv, vizitele în scop didactic ce se 

desfășoară în timpul programului de cursuri pe baza unor proiecte a căror derulare presupune încheierea 

de parteneriate cu instituții de învățământ, instituții de cultură, ONG-uri, fundații, societăți comerciale. 

Documentația specifică indicată prin (*), prevăzută în anexele prezentei proceduri, este obligatoriu de 

întocmit pentru orice tip de activitate ce presupune deplasarea elevilor în afara unității de învățământ. 

6. Domeniul de aplicare al procedurii 

Prezenta procedură se aplică de către Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu și este dusă la îndeplinire de 

către cadrele didactice ale unității. 

7. Documente de referință aplicabile activității procedurale 

 Legea Educației Naționale 1/2011; 

 Strategia MECTS de dezvoltare a activităților educative școlare și extrașcolare din 2005; 

 OMECI nr. 5132 din 10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte; 

 OMECTS 5635 din 31.08.2012 privind structura anului școlar 2012-2013; 

 Sistemul – cadru de asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului 

didactic în județul Vrancea a M.A.I. nr. 11383 din 6.09.2012; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

 

8. Atribuțiile cadrelor didactice în raport cu obiectul procedurii 

a) Înaintează către director cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru organizarea și 

desfășurarea activității, cererea tip din Anexa 1 a prezentei proceduri prin care se solicită 

aprobarea acesteia.  

b) Atașează cererii tip dosarul cu documentația specifică constând în: 

 Tabelul nominal tipizat(*) din Anexa 2 a prezentei proceduri; 

 Procesul verbal tipizat(*) al instructajului elevilor privind respectarea normelor de 

educație și circulație rutieră, protecția muncii, PSI, situații de urgență, comportament 

civilizat, educație pentru sănătate și acordarea primului ajutor în caz de accidente din 

Anexa 3 a prezentei proceduri; 

 Declarația tip(*) de încredințare a copiilor de către părinți din Anexa 4 a prezentei 

proceduri; (în cazul deplasărilor în afara localității) 

 Procesul verbal tipizat(*) al Consiliului Clasei privind aprobarea desfășurării activității din 

Anexa 5 a prezentei proceduri; (pentru activitățile care se organizează în timpul 

programului de cursuri)  

 Copia licenței de transport(*) a firmei care asigură deplasarea grupului; (în cazul 

deplasărilor în afara localității) 

 Proiectul de activitate(*) după modelul proiectului educativ (argument, scop, obiective) 

care fundamentează inițierea, organizarea și desfășurarea activității; 

 Copia convenției de parteneriat(*) care fundamentează inițierea, organizarea și 

desfășurarea activității; (pentru activitățile care se organizează în timpul programului de 

cursuri) 
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 Copii(*) ale invitațiilor/adreselor de convocare care atestă necesitatea deplasării grupului 

la activitate/eveniment (concursuri, excursii tematice, acțiuni inițiate de instituții) (pentru 

activitățile care se organizează în timpul programului de cursuri)   

c) Arhivează în unitatea de învățământ dosarul cu documentația specifică de la punctul 8 lit. b) din 

prezenta procedură. 

 

9. Atribuțiile conducerii unității de învățământ 

 Aduce la cunoștința cadrelor didactice și a elevilor unității de învățământ prezenta 

procedură; 

 Aprobă solicitarea prin cerere a organizării și desfășurării excursiilor, taberelor și vizitelor 

în conformitate cu reglementările prezentei proceduri. 

10. Anexele 1-5 sunt parte integrantă a prezentei proceduri. 
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ANEXA 1  
Procedura privind organizarea excursiilor, taberelor și vizitelor inițiate la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 

 

Domnule Director, 

Vă rugăm să aprobați deplasarea ………………………………………………………………………………………………… 

efectuată cu un număr de …… elevi din clasele ……………………… și un număr de ...... cadre didactice 

însoțitoare. 

Traseul …………………………………………………………………………………………… 

Perioada …………………………………………. 

Durata excursiei/taberei/vizitei ……………………………… zile 

Obiective vizate: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Programul excursiei/taberei/vizitei 

Ziua Orele Plecarea Derularea activității Sosirea 

     

 

Mijloacele de transport …………………………………………… sunt asigurate de …………………………………………………. 

cu licența de transport nr. …………………………………… 

Costul excursiei, taberei, vizitei este asigurat de ……………………………………………………………………………………… 

Cazarea grupului este asigurată la …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Colectivul care răspunde de organizarea și desfășurarea activității (cadrele didactice) declară pe propria 

răspundere că va asigura securitatea și integritatea elevilor participanți. 

 

   Coordonatori (cadre didactice)                                                                               Semnătură 

 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………. 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………. 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………. 
 

Adulți însoțitori                                                                                               Semnătură 

 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………. 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………. 

…………………………………………………….                                                            …………………………………………. 

 

Anexăm prezentei dosarul curpinzând documentația specifică întocmită în vederea aprobării.  

 

 

(Numele firmei de tranport) 

 

(Numele și prenumele) 

 

(Numele și prenumele) 
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ANEXA 2  
Procedura privind organizarea excursiilor, taberelor și vizitelor inițiate la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 

 

Tabel nominal cu elevii participanți în cadrul deplasării 
 

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

din perioada …………………………… pe traseul ………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele elevilor Codul numeric personal Semnătura 
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ANEXA 3  
Procedura privind organizarea excursiilor, taberelor și vizitelor inițiate la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 

 

Proces verbal, 

Încheiat astăzi ………………………… privind efectuarea instructajului elevilor 

 

Subsemnatul/subsemnata ………………………………………………………………………., cadru didactic al 

Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu, în calitate de coordonator al activității 

……………………………………………………………………………., am efectuat instructajul elevilor din tabelul nominal 

de mai jos privind respectarea normelor de educație și circulație rutieră, protecția muncii, PSI, situații de 

urgență, comportament civilizat, educație pentru sănătate și acordarea primului ajutor în caz de 

accidente. 

Tabel nominal cu elevii participanți în cadrul activității organizate 

Nr. 

Crt. 
Numele și prenumele elevilor Semnătura 
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ANEXA 4  
Procedura privind organizarea excursiilor, taberelor și vizitelor inițiate la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 

 

 

Declarație de încredințare 

 

Subsemnatul/subsemnata ………………………………………………………………… legitimată cu C.I. seria …… 

nr. ……………………, eliberată de Poliția ………………………… la data de …………………………………, părinte al 

copilului ……………………………………………………………, legitimat cu C.I. seria …… nr. ………………………, CNP 

……………………………………………, elev în clasa a …………-a, la Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu, profil 

…………………………, specializarea ……………………………………………, an școlar ………………, declar că sunt în 

cunoștință de cauză în ceea ce privește organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale Corale – etapa 

națională, din perioada 6-9 mai 2015 - Oradea și sunt de acord cu încredințarea copilului spre participarea 

acestuia la activitatea menționată, coordonatorului activității, prof. Andrei-Igor Manovici . 

 

 

Data:                           Semnătura: 
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ANEXA 5  
Procedura privind organizarea excursiilor, taberelor și vizitelor inițiate la nivelul Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 

 

Proces verbal, 

Încheiat astăzi ……………………………… în cadrul consiliului clasei …………………. 

Ordinea de zi: 

1. Aprobarea desfășurării excursiei/taberei/vizitei ………………………………………………………………………… 

în timpul programului de cursuri. (se menționează intervalul orar și disciplinele de curs la care 

elevii vor absenta, respectiv modalitatea de recuperare a orelor didactice pentru profesori și elevi)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Drept care am încheiat prezentul proces verbal 

 

Componența Consiliului clasei 
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Nume, prenume, semnătură 

 
 

1. ……………………………………………………… ………………………… 
2. ……………………………………………………… ………………………… 
3. ……………………………………………………… ………………………… 
4. ……………………………………………………… ………………………… 
5. ……………………………………………………… ………………………… 
6. ……………………………………………………… ………………………… 
7. ……………………………………………………… ………………………… 
8. ……………………………………………………… ………………………… 
9. ……………………………………………………… ………………………… 

10. ……………………………………………………… ………………………… 
11. ……………………………………………………… ………………………… 
12. ……………………………………………………… ………………………… 
13. ……………………………………………………… ………………………… 
14. ……………………………………………………… ………………………… 
15. ……………………………………………………… ………………………… 

 

Semnătură diriginte 

……………………………………………. 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

_____________________ 

Prof. Andrei-Igor Manovici 


