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  1.Lista responsabilitatilor cu elaborarea ,verificarea si aprobarea editiei sau,dupa caz,a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale. 

 ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII/  

OPERATIUNEA 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

 

FUNCTIA 

 

DATA 

 

SEMNATURA 

0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Petre Daniela-

Camelia 

Membru 

CEAC 

     

1.2 VERIFICAT Constantin 

Simona 

Responsabil 

CEAC 

  

1.3 APROBAT Voda Adina Director      

  

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 

 Editia sau dupa 

caz,revizia in cadrul 

editiei 

Componenta revizuita Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplica  

prevederile editiei sau 

revizuirea editiei 

0 1 x x 2.06.2020 

2.1 Editia 1    

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

  

 3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia,sau ,dupa caz revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale. 

 Scopul 

difuzarii 

Ex. 

nr. 

Compartiment Functia Numele si 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Aplicare 1 Cadre didactice   ,personal 

didactic auxiliar, personal 

nedidactic 

Conform 

statului de 

functii  

aprobat 

 15.05.2020  

3.2 Informare 1 CEAC Responsabil  

CEAC 

Prof. inv. primar 

Constantin Simona 

15.05.2020  

3.3 Verificare 

Aprobare 

1 Consiliul de Administratie 

Director 

Conform 

structurilor 

stabilite 

Prof. Voda Adina 15.05.2020  
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3.4 Evidenta 1 Secretariat secretar Dascalescu Mirela 15.05.2020  

3.5 Arhivare 1 Secretariat secretar Dascalescu Mirela 15.05.2020  

3.6 Alte 

scopuri 

1    15.05.2020  

 

4. Scopul procedurii operationale 
4.1.Scopul general: 

Procedura  se referă  la  : 

4.1.1.Stabilirea modalitatilor de  desfasurare a activitatilor de pregatire a sesiunilor de 

examen pentru EVALUAREA NATIONALA   2020, pentru elevii clasei a VIII-a  , inscrisi 

in unitatea de invatamant,in perioada 2-12 iunie,  in conditiile riscului de imbolnavire cu 

virusul SARS CoV-2 existent; 

4.1.2.Stabilirea propriului circuit de intrare si iesire a elevilor (inclusiv al transportului cu 

microbuzul scolar , in conditii de siguranta); 

4.1.3.Stabilirea  circuitului intrare-iesire  pentru  personalul didactic , personalul didactic 

auxiliar , cat si pentru personalul nedidactic al unitatii de invatamant, in conditii de 

siguranta; 

4.1.4.Stabilirea modalitatii prin care se va realiza igienizarea/dezinfectia unitatilor de 

invatamant. 

 

4.2.Scopuri specifice 

4.2.1.Stabileşte modul de realizare a activitatii, de elaborare a deciziilor, precum si 

compartimentele si persoanele implicate  de către Scoala Gimnaziala “Sfintii Imparati” ,comuna 

Balta Doamnei si de catre  unitatea  scolara arondata: Scoala Gimnaziala Lacul Turcului-

Structura. 

4.2.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii privind 

modul de implementare  a acestei proceduri    pentru salariatii din cadrul Școlii Gimnaziale 

“Sfintii Imparati “, comuna Balta Doamnei,judet Prahova, cat si a structurii arondate, Scoala 

Gimnaziala lacul Turcului-Structura. 

4.2.3. Asigura continuarea activitatii ,inclusiv in conditiile de fluctuatie a personalului. 

4.2.4. Sprijina auditul si /sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control,iar 

pe manager in luarea deciziei.  

4.2.5.Stabileste sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activitati procedurale. 
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5. Domeniul de aplicabilitate 
5.1-Precizarea (definirea )activitătii la care se referă procedura operationala: 

 Organizarea si  desfasurarea activitatii de  pregatire a  elevilor clasei a VIII-a in vederea 

sustinerii Examenului de Evaluare Nationala 2020 , precum si a activitatii cadrelor 

didactice , pe baza unui program de lucru, conform legislatiei in vigoare; 

 Implementarea activitatii de prevenire si ccombatere  a infectarilor cu SARS CoV 2 , la 

nivelul Scolii Gimnaziale “Sfintii Imparati “, comuna Balta Doamnei si a unitatii scolare 

arondate: Scoala  Gimnaziala Lacul Turcului –Structura . 

 

5.2-Delimitarea  explicita  a activitatii procedurate în cadrul portofoliului de activitati 

desfăşurate in entitatea publica: 

-Operatiunea se desfasoara  in cadrul activitatii de management cu colaborarea  tuturor 

compartimentelor de la nivelul Scolii Gimnaziale “Sfintii Imparati “, comuna Balta Doamnei si a 

unitatii scolare arondate: Scoala  Gimnaziala Lacul Turcului –Structura . 

 

5.3.-Listarea  principalelor activitati de care depinde : 

 a) Această activitate depinde de activitatea compartimentelor : 

o Secretariat ,  

o Conducere 

o Personal didactic 

o Personal didactic auxiliar 

o Personal nedidactic 

o Administrativ 

o Contabilitate 

 

b)de această activitate depind următoarele compartimente : 

o Secretariat   

o Conducere 

o Personal didactic 

o Personal didactic auxiliar 

o Personal nedidactic 

o Administrativ 

o Contabilitate 

5.4-Listarea compartimentelor furnizoare de date  şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurale, listarea compartimentelor implicate în procesul activitaţii. 

 a)activitatea depinde de furnizarea datelor : 

o Secretariat ,  

o Conducere 
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o Personal didactic 

o Personal didactic auxiliar 

o Personal nedidactic 

o Administrativ 

o Contabilitate 

b)de această activitate depind compartimentele : 

o Secretariat ,  

o Conducere 

o Personal didactic 

o Personal didactic auxiliar 

o Personal nedidactic 

o Administrativ 

o Contabilitate 

 

6. Documente de referinta aplicabile activitatii procedurale 

6.1.Reglementari internationale:- 

6.2.Legislatie primara: 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 ORDIN COMUN  nr. MEC 4220/8.05.2020 si nr. MS 769/08.05.2020 al Ministerului 

Educatiei si Cercetarii si al Ministerului Sanatatii , pentru stabilirea unor masuri de prevenire 

si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV 2 in unitatile/ institutiile de invatamant; 

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 70/14.05.2020, privind reglementarea unor masuri, 

incepand cu data de 15 bmai 2020, in contextual situatiei epidemiologice determinate de 

raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea 

si completarea Legii nr.227/2015 privind codul Fiscal, a Legii Educatiei  Nationale nr. 1/2011, 

precum si a altor acte normative; 

 ORDIN Nr. 5079/ 2016  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare  a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 LEGEA Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul 

sănătăţii 

6.3.Legislatie secundara: 
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        Instrucţinea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar a Standardului 9 

        Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat 

prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 

 Standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar 

Corelarea cu Standardele definite în OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare 

6.4.Legislatie tertiara(alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice)  

 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituției  

 - Regulamentul Intern al Instituției  

 - Decizii/Dispoziţii ale Conducătorului Instituției 

 

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 
7.1.Definitii ale termenilor 

Nr. 

Crt. 

Termenul Termenul definit 

1 Procedura operationala Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce 

trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 

regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu 

privire la aspectul procedural 

2 Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei 

proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată 

3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 

altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 

componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, 

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate 

4 SARS CoV 2 
COVID-19 este o boala cauzata de un nou 

coronavirus, care nu a fost anterior gasit la oameni. 

Coronovirusurile sunt o familie mare de virusuri care 

se gasesc atat la animale cat si la oameni. 

In majoritatea cazurilor, COVID-19 cauzeaza 
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simptome usoare, cum ar fi rinoree, durere de gat, tuse 

si febra. Poate fi mai grava la unii oameni si poate 

duce la pneumonie si la dificultati de respiratie. In 

unele cazuri, infectia poate duce la deces. 

 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1 P.O. Procedura operationala  

2 P.O. 

(revizie) 

Revizie a procedurii operationale 

3 E Elaborare 

4 V Verificare 

5 A Aprobare 

6 Ap. Aplicare 

7 Ah. Arhivare 

8 R.O.F.U.I.P Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar  

9   

10 R.O.F. Regulament de organizare și funcționare 

11 C.A. Consiliul de administraţie 

12 CEAC Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii  

13 ISJPH Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova 

14 MEN Ministerul Educatiei Nationale  

15 MS Ministerul Sanatatii 

 

8. Descrierea procedurii operationale 

8.1. Generalitati 

              In contextual actual  al prevenirii si combaterii  infectarii cu SARS CoV 2,  MEC si MS 

stabilesc masuri pentru activitatea  persoanelor care au acces in unitatile de invatamant (elevi, 

personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) ,asigurand cadrul legal pentru 
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desfasurarea activitatilor specifice. Prin inspectoratele scolare , monitorizeaza implementarea  

actiunilor de  prevenire  si combatere a  infectarii cu SARS CoV 2 desfasurate in institutiile 

scolare. 

                Responsabililitatile  Inspectoratului Judetean sunt : 

 Transmit Directiei de Sanatate Publica , cu cel putin o saptamana  in avans, perioada si 

intervalul orar al programului  stabilit pentru elevii unitatilor de invatamant; 

 Verifica respectarea de catre conducerea unitatilor scolare a normelor instituite de 

autoritatile de resort prin asigurarea materielelor  de igiena si protectie sanitara pentru 

elevi, personal  didactic, personal didactic auxiliar personal nedidactic; 

 Monitorizeaza activitatile  scolare desfasurate. 

 

8.2. Documente utilizate: 

 Lista documentelor: continutul actualei proceduri, legislatia precizata;  

 Continutul,provenienta si rolul documentelor): 

 Circuitul documentelor: intre compartimentele interesate; 

 

8.3.Resurse necesare: 

 Materiale: materialele de igiena si protectie sanitara asigurate de catre conducerea 

scolara ( sapun , dispensere cu dezinfectant, prosoape de hartie de  unica folosinta, 

covorase imbibate cu clor, masti reutilizabile, manusi) 

 Umane: elevi, personalul contractual al unitatii de invatamant (personal  didactic, 

personal didactic auxiliar ,personal nedidactic); 

 Financiare: conform bugetului stability 

 

8.4. Mod de lucru: 

8.4.1.Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii 

           Pentru aplicarea masurilor  de prevenire si combatere a infectarii cu SARS CoV 

2, pe durata cursurilor de pregatire (2-12 iunie 2020)  si  de sustinere a Examenului de 

Evaluare Nationala  2020 a elevilor clasei gimnaziale terminale (conform calendarului 

stabilit), in Scoala Gimnaziala  “Sfintii Imparati”, comuna Balta Doamnei se vor aplica 

urmatoarele masuri: 

 Triaj epidemiologic zilnic prin masurarea temperaturii  de catre un cadru 

medical (care nu trebuie sa fie mai mare de 37 grade Celsius); 
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 Asigurarea conditiilor igienico-sanitare si a materielelor de igiena in unitatea 

de invatamant; 

 Respectarea normelor de igiena   de catre toate persoanele care au acces in  

institutie; 

 Stabilirea  si respectarea unui program de lucru pentru elevii clasei a VIII-a 

aflati la cursurile de  pregatire ale a examenelor nationale, al cadrelor didactice si 

auxiliare , precum si al personalului nedidactic contractual al scolii; 

 Stabilirea si respectarea propriului circuit de intrare-iesire pentru toate 

persoanele mentionate. 

 Stabilirea si respectarea programului de transport scolar pentru elevii clasei a 

VIII-a care participa in perioada 2-12 iunie la pregatirea EN VIII;  

 

8.4.2.Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii  

I. Stabilirea propriului circuit al elevilor:  

a)transport  rutier scolar asigurat: 
GRUPE 

DE 

ELEVI 

LOCUL DE 

DESFASURARE  

A PREGATIRII 

DURATA 

PROGRAM 

TRASEUL  

MICROBUZULUI 

SCOLAR 

STATIE  

SOSIRE 

PROGRAMUL 

MICROBUZULUI 

SCOLAR 

STATIE 

PLECARE 

GRUPA 

I 

(6 elevi) 

Scoala Gimnaziala 

Lacul Turcului 

7:30-9:20 BARA – 

LACUL 

TURCULUI 

IN FATA 

SCOLII  

7:15-9:20 PRIN POARTA 

DE ACCES 

PENTRU ELEVI 

GRUPA 

II 

Scoala Gimnaziala 

“Sfintii Imparati”, 

comuna Balta 

Doamnei 

9:30-11:20 ---------------- DEPLASAREA 

ELEVILOR 

PROPRIE  

PAUZA DE DEZINFECTARE A 

MICROBUZULUI SCOLAR 

GRUPA 

III 

Scoala Gimnaziala 

“Sfintii Imparati”, 

comuna Balta 

Doamnei 

11:30-13:20 BALTA 

DOAMNEI-

CURCUBEU 

IN FATA 

SCOLII 

CURSA I: 11:00-

13:25 

CURSA II: 11:10-

13:35 

IN SPATELE 

SCOLII, PRIN 

CURTEA SCOLII 

Conditiile de igiena si protectie sanitara  pentru deplasarea cu microbuzul a 

elevilor: 
 In microbuzul scolar care dispune de 14 locuri nu se vor deplasa decat maxim 6 elevi, 

respectand regulile de distantare fizica; 

 Locurile astfel stabilite vor fi marcate cu culoarea verde; 

 Cursele se vor stabili pentru a nu depasi numarul de elevi permis; 

 Soferul microbuzului scolar va fi despartit de elevi print-un perete izolator de plexiglas; 
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 La urcarea in microbuzul scolar , elevii vor purta masca de protectie, vor primi dezinfectant; 

 Elevii vor respecta regulile  precizate pentru  prevenirea si combaterea imbolnavirilor cu 

SARS CoV- 2; 

b) circuit intern scoala intrare-iesire: 
GRUPE 

DE 

ELEVI 

LOCUL DE 

DESFASURARE  

A PREGATIRII 

INTRAREA ELEVILOR  

IN SCOALA  

IESIREA  ELEVILOR 

DIN SCOALA  

PARCURSUL ELEVILOR  

GRUPA 

I 

Scoala Gimnaziala 

Lacul Turcului 

Prin intrarea 

profesorilor 

Prin iesirea elevilor Prin holul semnalizat 

corespunzator , spre sala de clasa , 

marcata  cu mesaje de informare 

GRUPA 

II 

Scoala Gimnaziala 

“Sfintii Imparati”, 

comuna Balta 

Doamnei 

Prin intrarea 

profesorilor 

Prin iesirea elevilor Prin holul semnalizat 

corespunzator , spre sala de clasa , 

marcata  cu mesaje de informare 

GRUPA 

III 

Scoala Gimnaziala 

“Sfintii Imparati”, 

comuna Balta 

Doamnei 

Prin intrarea 

profesorilor 

Prin iesirea elevilor Prin holul semnalizat 

corespunzator , spre sala de clasa , 

marcata  cu mesaje de informare 

 

II.Masurile stabilite pentru elevii clasei a VIII_a , care participa la 

pregatirile EN VIII 2020: 

Compartimentul 

(postul) 

Actiunea(operatia) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elevii clasei a VIII-a participa la activitățile de pregătire  numai la decizia  de 

părinților ,după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor 

acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani); 

                In cazul elevilor  aflati in grupele de risc se va organiza  o formă de 

pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaționale). 

            Elevii  inscrisi la activitatile de pregatire  pentru examen ,desfasurate in cadrul Scoalii 

Gimnaziale “Sfintii Imparati “, comuna Balta Doamnei  si a unitatii  scolare arondate, Scoala 

Gimnaziala Lacul Turcului-Structura vor fi impartiti in trei grupe, cu respectarea 

prevederilor legale in vigoare . Grupele vor fi  formate din maxim 10 elevi, situati la cca 2 m 

distanta unii fata de ceilalti, care vor purta masca pe toata perioada desfasurarii activitatilor de 

pregatire in unitatile de invatamant  si isi vor igieniza regulat mainile cu substante 

dezinfectante). 
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ELEVII 

CLASEI A 

VIII-A 

  

             Parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in scoala va fi bine delimitat si 

semnalizat, respectand normele de distantare fizica; 

              La intrarea în unitatea de învățământ a elevilor va fi măsurată 

temperatura (care nu trebuie să depășească 37°C) de către un angajat al scolii ,pe 

întreaga durată a desfășurării activităților. 

Daca un elev prezinta simptome sau exista suspiciunea  ca starea sa de 

sanatate este precara,nu i se va permite accesul in unitatea de invatamant si 

va fi indrumat sa ia legatura cu medicul de familie  pentru stabilirea unui 

diagnostic si acordarea tratamentului potrivit. 

             La  intrarea in scoala , vor fi asigurate materiale si echipamente de protectie: 

covorase dezinfectante, substante dezinfectante pentru maini. Elevii vor primi cate 2 masti 

reutilizabile si manusi. 

             Elevii vor fi condusi  de un cadru didactic, de la accesul  in scoala pana in sala de 

clasa. La finalizarea  pregatirii, elevii vor fi condusi de cadrul didactic pana la iesire, pe 

traseul intern stabilit; 

              In perioada de sustinere a cursurilor de pregatire, elevii gimnaziali vor participa la 

activitati  cu durata de doua  ore. 

              Sala de clasa in care se  va desfasura pregatirea elevilor , va ramane  aceeasi pe 

toate durata  stabilita (2-12  iunie 20200 

                In spatiile Scolii Gimnaziala “Sfintii Imparati ‘, comuna Balta Doamnei , precum si 

a structurii arondate, Scoala Gimnaziala Lacul Turcului, se vor afisa mesaje de informare cu 

privire la normele de prevenire si combatere a infectarii cu SARS CoV -2. 

                Vor fi dezinfectate regulat intrarile si iesirile institutiei, precum si holurile, 

coridoarele ,salile de clasa(mobilier si pardoseala, minim 2 ore) , grupurile sanitare , 

cancelaria  cu substante biocide pe baza de clor sau alcool, in mod obligatoriu intre 

schimburi si la finalizarea programului. Se vor aerisi salile de clasa inainte si dupa cursurile 

susutinute, cel putin o ora. 

             Elevii vor avea in grupurile scolare asigurate sapun, prosoape de hartie, 

dispenser cu  dezinfectant pentru maini, reincarcate permanent. 

             Elevii vor beneficia de pauze intermediare  programate intercalat,intre activitatile 

de pregatire, astfel incat sa nu interactioneze fizic.  

               La sfarsitul programului, elevii, condusi de un cadru didactic, isi vor lasa mastile  

de protectie folosite in locuri special amenajate, semnalizate corespunzator, amenajate in 
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unitatea de invatamant. 

                Pentru deplasarea spre domiciliu, elevii vor primi o masca de protectie noua. 

 

III.Masurile stabilite pentru personalul contractual al scolii: 

Compartimentul 

(postul) 

Actiunea(operatia) 

PERSONAL 

DIDACTIC 

                    Cadrele didactice vor avea acces in Scoala Gimnaziala  “Sfintii Imparati, comuna 

Balta Doamnei si in structura scolara arondata , Scoala Gimnaziala Lacul Turcului   pe baza 

unui program de lucru stabilit anterior, prin rotatie , care sa respecte regulile de distantare 

fizica (grupuri de maxim 3 persoane), purtarea mastii de protectie, spalarea si dezinfectarea 

regulate  a mainilor; 

                      La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic  va fi 

măsurată temperatura (care nu trebusă depășească 37°C) de către cadrul 

medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării 

activităților. 

                     Parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in scoala va fi bine delimitat si 

semnalizat, respectand normele de distantare fizica; 

              La intrarea în unitatea de învățământ  a personalului didactic, 

personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic,  va fi măsurată 

temperatura (care nu trebuie să depășească 37°C) de către un angajat al scolii, pe 

întreaga durată a desfășurării activităților. 

Daca un angajat al unitatii de invatamant  prezinta simptome sau exista 

suspiciunea  ca starea sa de sanatate este precara,nu i se va permite accesul in 

unitatea de invatamant si va fi indrumat sa ia legatura cu medicul de familie  

pentru stabilirea unui diagnostic si acordarea tratamentului potrivit. 

             Cadrul didactic  va insoti elevii de la intrarea in scoala, pe traseul semnalizat si 

marcat corespunzator pana in salile de clase repartizate. 

              Personalul didactic supravegheaza respectarea regulilor de igiena de 

catre elevi , atat la intrarea in institutie(utilizarea covoraselor dezinfectante, 

folosirea substantelor dezinfectante, acordarea mastilor de protectie) cat sip e 
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parcursul activitatilor desfasurate , pana la plecarea acestora din unitate. 

                Personalul didactic va purta masti de protectie  pe toata durata activitatilor in 

unitatea scolara si isi vor igieniza regulat mainile  cu dezinfectant pentru maini.  

 Cadrele didactice vor supraveghea elevii  in timpul pauzelor pentru respectarea 

distantarii fizice in timpul pauzelor, pentru respectarea regulilor de protective sanitara. 

                   In toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi 

afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de 

prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 

PERSONALUL 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

                    Personalul didactic auxiliar care va  isi desfasoara activitatea  in Scoala 

Gimnaziala  “Sfintii Imparati, comuna Balta Doamnei si in structura scolara arondata , Scoala 

Gimnaziala Lacul Turcului   pe baza unui program de lucru stabilit anterior, prin rotatie , care 

sa respecte regulile de distantare fizica (grupuri de maxim 3 persoane, purtarea mastii de 

protective, dezinfectia regulate  a mainilor); 

                     Parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in scoala va fi bine delimitat si 

semnalizat, respectand normele de distantare fizica; 

                      La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic  va fi 

măsurată temperatura (care nu trebusă depășească 37°C) de către un angajat 

al scolii  

, pe întreaga durată a desfășurării activităților. 

 Daca un angajat al unitatii de invatamant  prezinta simptome sau 

exista suspiciunea  ca starea sa de sanatate este precara,nu i se va permite 

accesul in unitatea de invatamant si va fi indrumat sa ia legatura cu medicul 

de familie  pentru stabilirea unui diagnostic si acordarea tratamentului 

potrivit. 

                Personalul didactic auxiliar va purta masti de protectie  pe toata durata activitatilor 

in unitatea scolara si isi vor igieniza regulat mainile  cu dezinfectant pentru maini.  

PERSONALUL  

NEDIDACTIC 

                     Parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in scoala va fi bine delimitat si 

semnalizat, respectand normele de distantare fizica; 

              La intrarea în unitatea de învățământ  a personalului didactic, 

personalului didactic auxiliary si personalului nedidactic,  va fi măsurată 

temperatura (care nu trebuie să depășească 37°C) de către un angajat al scolii pe 

întreaga durată a desfășurării activităților. 
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Daca un angajat al unitatii de invatamant  prezinta simptome sau exista 

suspiciunea  ca starea sa de sanatate este precara,nu i se va permite accesul in 

unitatea de invatamant si va fi indrumat sa ia legatura cu medicul de familie  

pentru stabilirea unui diagnostic si acordarea tratamentului potrivit. 

             Cadrul didactic  va insoti elevii de la intrarea in scoala, pe traseul semnalizat si 

marcat corespunzator pana in salile de clase repartizate. 

              Personalul didactic supravegheaza respectarea regulilor de igiena de 

catre elevi , atat la intrarea in institutie(utilizarea covoraselor dezinfectante, 

folosirea substantelor dezinfectante, acordarea mastilor de protectie) cat sip e 

parcursul activitatilor desfasurate , pana la plecarea acestora din unitate. 

                Personalul didactic va purta masti de protectie  pe toata durata activitatilor in 

unitatea scolara si isi vor igieniza regulat mainile  cu dezinfectant pentru maini.  

 Cadrele didactice vor supraveghea elevii  in timpul pauzelor pentru respectarea 

distantarii fizice in timpul pauzelor, pentru respectarea regulilor de protective sanitara. 

                   In toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi 

afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de 

prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 

 

8.4.3.Valorificarea rezultatelor activitatii 

1. analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţă asociaţi 

activităţii;  

2. furnizarea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele activităţii către 

beneficiarii acestora;  

3. identificarea măsurilor de îmbunătăţire a activitatii procedurate; 

 

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 

9.1. Matricea  responsabilitatilor (E-elaboreaza;V-verifica;A-aproba;Ap- aplica; Ah-

arhiveaza) 

Nr. 

crt 

Compartimentul(postul)/actiunea /operatiunea I II III IV V 

0 1 2 3 3 4 5 
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1 CEAC E     

2 Director  V    

3 Director   A   

4 Personalul didactic 

Personalul didactic auxiliar 

Personalul nedidactic ( agent paza, sofer microbuz scolar, 

ingrijitoarele) 

   Ap  

5 Secretariat     Ah 

9.2.Atibutii asumate si desemnate: 

DIRECTOR 

 Conducerea scolii răspunde de aprobarea procedurii şi asigurarea resurselor necesare pentru punerea 

ei în aplicare; 

 Asigură resursele umane, materiale şi financiare necesare aplicarii actualei proceduri şi 

monitorizează activitatea desfăşurată pe această linie; 

 Răspunde de respectarea prescripţiilor prezentei proceduri;  

 Răspunde de sesizarea, identificarea şi inregistrarea neregulilor constatate;  

 Răspund de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor și 

de organizarea și desfășurarea activităților. 

 Urmăreşte finalizarea actiunilor pentru procesele pe care le coordonează; 

PERSONALUL DIDACTIC,  AUXILIAR , NEDIDACTIV 

 Răspund de respectarea prescripţiilor prezentei proceduri;  

 Participă la aplicarea masurilor stabilite de preventie si combatere a infectarii ci STARS CoV-2; la 

procesele pe care le coordonează; 

 Răspund de respectarea cerinţelor legale în sectorul de activitate pe care îl coordonează; 

 

COMISIA PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

 Răspunde de conformarea cu prezenta procedură în ansamblul ei; 

 Coordonează prezenta procedura pe care o supune spre avizare directorului şi spre aprobare 

consiliului de administraţie; 

 Monitorizează şi evaluează eficacitatea acţiunilor propuse pentru prevenirea  si combaterea 

imbolnavirilor cu  SRATS CoV-2 si  informează directorul şi pe membrii consiliului de 

administraţie; 
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10. CUPRINS 

Numarul componentei 

in 

cadrul procedurii 

operationale 

Denumirea componentei  din cadrul procedurii 

operationale 

Pagina 

0. Coperta  

1.  Lista responsabilitatilor cu elaborarea ,verificarea si 

aprobarea editiei sau,dupa caz,a reviziei in cadrul editiei 

procedurii operationale. 

 

 

2.  Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 

operationale 

 

3.   3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza 

editia,sau ,dupa caz revizia din cadrul editiei procedurii 

operationale. 

 

4. Scopul procedurii operationale  

5. Domeniul de aplicare al procedurii operationale  

6. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale  

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 

operationala 

 

8. Descrierea procedurii operationale  

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii  

10. Cuprins  

11. Anexe  

 

11. Anexe 

Nr. 

crt. 

Numarul Anexei Continutul anexei 

1 ANEXA 1                 Planificarea  esalonata a activitatilor de 

pregatire pentru Evaluarea  Nationala  VIII 2020 a 

elevilor ciclului gimnazial terminal in perioada 2-

12.05.2020 
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2 ANEXA  2             Programul de lucru al personalului didactic, 

conform respectarii legislatiei in vigoare 

3 ANEXA  3             Programul de lucru al personalului didactic 

auxiliar, conform respectarii legislatiei in vigoare 

4 ANEXA  4             Programul de lucru al personalului nedidactic, 

conform respectarii legislatiei in vigoare 

5 ANEXA  5             Programul microbuzului scolar in perioada  

pregatitirii Examenelor de capacitate ale clasei a VIII_a  

 


