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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  

 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA 

EDIŢIEI SAU A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1.1. Elaborat           BUDĂI ALINA 
DIRECTOR 

ADJUNCT 
  

1.2. Verificat SABIE ȘTEFAN 
DIRECTOR 

ADJUNCT 
  

1.3. Aprobat AMARIEI VASILE DIRECTOR   

 

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii operaţionale 

Nr. 

crt. 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică prevederile 

ediţiei / revizuirii ediţiei  

1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I X X  

2.2. Revizia I.1.    

2.3. Revizia I.2.    

.... Revizia I.n.    

.... Ediţia a II-a    

.... Revizia II.1.    

.... Revizia II.2.    

.... Revizia II.m.    

 

3. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

3.1. Prezenta procedură stabileşte modul de desfăşurare al activităţilor de către personalul didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic şi elevi/părinţi şi al măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2, în 

perioada de pregătire a elevilor din clasele a VIII-a/a XII-a  pentru examenul naționale, respectiv 2-12 iunie 

2020;  
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3.2. Asigură existența documentației adecvate derulării activității. 

3.3. Stabilește sarcini și circuitul documentelor. 

 

4. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii operaţionale: 

 

Prezenta procedură este aplicabilă personalului didactic, nedidactic, didactic auxiliar şi elevilor din Liceul 

”Mihail Sadoveanu” –Borca. 

Aplicabilitatea procedurii ia naştere din momentul aprobării ei de către Consiliul de Administraţie al Liceului 

”Mihail Sadoveanu” şi înregistrarea ei în Manualul de proceduri al unităţii de învăţământ. 

 

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ: 

 

● Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.83 alin (1); 

● Ordinul Nr. 4267/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-Cov-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ; 

●  OMECTS Nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;   

● Art 10 alin. (2) lit.b), art 17 alin. (2) şi art. 25 alin.(2) din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

● Art. 15 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării şi ale ar. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr 144/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;   

● Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

● Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată;  

● OMEN nr. 5079/2016, privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

● OMENCS 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; 

● OMEC nr. 5.633/2019 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în 

învățământul preuniversitar.  
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6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

6.1.  Definiții ale termenilor utilizați 

Nr.crt. Termenul  Definiția 

1.  SIIIR Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România 

2.  EDUSAL Aplicaţie electronică naţională în care sunt cuprinşi toţi 

angajaţii dintr-o unitate. 

3.  

Procedură 

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite 

şi a regulilor de aplicat în vederea executării activităţii, atribuţiiilor 

sau sarcinilor. 

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate 

sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente dintr-o entitate publică. 

4.  Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

5.  
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. 

6.  Consiliul de 

Administrație 
Organ de conducere în Liceul ”Mihail Sadoveanu” - Borca 

 

6.2. Abrevieri 

Nr.crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1.  LMS Liceul ”Mihail Sadoveanu” 

2.  CA Consiliul de Administrație 

3.  CEAC Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii 
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 Abrevieri ale termenilor utilizaţi 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 

2. E. Elaborare 

3. V. Verificare 

4. A. Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

 

7. DESCRIEREA procedurii operaţionale 

7.1. Generalități 

Procedura operaţională descrie paşii urmăriţi în organizarea şi desfăşurarea în condiţii de siguranţă, cu 

prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2, a activităţilor de pregătire a elevilor din clasele a VIII-a/ 

a XII-a pentru examenele naţionale de Evaluare și Bacalaureat. 

Procedura specifică menționată este comunicată prin afișare la unitatea de învățământ. Conducerea unităţii de 

învăţământ are obligaţia de a informa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamț, administraţia publică locală şi 

Direcţia de Sănătate Publică cu privire la procedura menţionată. 

7.2. Etapele procedurii operaţionale: 

Nr. 

crt. 
ETAPA 

Descrierea operațiunilor 
Responsabili Termen 

1 

Elaborarea 

procedurii 

operaţionale la 

nivelul unităţii 

şi aprobarea ei 

în Consiliul de 

Administraţie 

al şcolii.  

     

Studierea legislaţiei şi elaborarea procedurii 

operaţionale la nivel de unitate de învăţământ. 

Aprobarea acesteia în Consiliul de Administraţie 

al şcolii. 

Transmiterea procedurii operaţionale către 

inspectorul coordonator al şcolii, afişarea 

acesteia la avizierul unităţii de învăţământ. 

 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ, 

CA 

11-18 

mai 

2020 
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2 

 Asigurarea 

personalului 

medical, 

achiziţionarea 

materialelor 

de igienă şi de 

protecţie 

sanitară 

necesare 

elevilor, 

cadrelor 

didactice, 

personalului 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic din 

unitatea de 

învăţământ.   

   

Solicitare scrisă către Primăria Borca/DSP 

Neamț pentru achiziția de termometre/delegarea 

a două cadre medicale, doctor sau asistent 

medical (unul la Borca, unul la structura Mădei). 

 

 

Achiziţionarea materialelor de igienă şi protecţie 

sanitară necesare (mănuşi, măşti, biocide, 

dezinfectanţi pe bază de alcool sau clor etc). 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ 

 

11-22   

mai 

2020 

 

18-22 

mai 

2020 

3 

Stabilirea 

grupelor 

pentru fiecare 

clasă 

Directorul elaborează formulare pentru 

culegerea on-line a informațiilor. 

Diriginții claselor a XII-a culeg opțiunile 

elevilor referitoare la proba E)d) – proba scrisă 

la alegere – a examenului de bacalaureat 

După consultarea cu profesorii care predau 

discipline de examen asupra criteriilor de 

împărțire, diriginții cls a VIII-a/a XII-a 

completează grupele (max. 10 elevi/grupă) și le 

înaintează conducerii școlii 

 

 

Diriginţii 

claselor a 

VIII-a/a XII-

a şi directorul 

unităţii de 

învăţământ. 

15-19 

mai 

2020  

 

4 

Comunicare 

cu 

părinţii/tutorii 

şi elevii care 

participă la 

programul de 

pregătire. 

 Diriginţii claselor a VIII-a/a XII-a  iau legătura 

cu părinţii/tutorii legali ai elevilor, în vederea 

stabilirii clare a celor care pot participa în 

condiţii de siguranţă la programul de pregătire 

din perioada 2-12 iunie 2020. Se au în vedere 

familiile care intră în factorii de risc (persoane 

peste 65 de ani, elevi cu probleme de sănătate 

asociate etc).  

Se transmit directorului (prin completarea online 

a formularelor transmise) acordurile pentru 

elevii care vor participa la perioada de pregătire. 

 

Diriginţii şi 

directorii 

18-22 

mai 

2020 
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5 

Stabilirea 

finală a 

grupelor,  

organizarea 

acestora. 

Se scot din listele inițiale elevii care nu pot 

participa în condiții de siguranță și se ajunge la 

forma finală a grupelor. 

 Se organizează pe bănci, se lipesc etichete cu 

numere, astfel încât să se păstreze 2 metri 

distanţă între ei. 

Administrato

rul de 

patrimoniu/ 

directorul 

adjunct 

18-22 

mai 

2020 

7. 

Realizarea 

orarului pe 

grupe pentru 

perioada de 

pregătire 2-12 

iunie 

-pe baza listelor finale a grupelor de elevi și a 

profesorilor care vor participa la cursurile de 

pregătire a examenelor, se realizează orarul 

-pentru elevii care nu pot participa la programul 

de pregătire în şcoală, se stabilesc programe 

alternative şi orare de pregătire on-line, se pun la 

dispoziţie resurse educaţionale. 

 

Director 

adjunct 

18-22 

mai 

2020 

8 

Comunicare 

cu cadrele 

didactice, 

personalul 

nedidactic şi 

didactic 

auxiliar în 

vederea 

participării în 

perioada 2-12 

iunie 2020 la 

programul de 

pregătire al 

elevilor.  

Directorul/şefii de catedre ia/iau legătura cu tot 

personalul didactic din unitatea de învăţământ. 

Profesorii de la disciplinele de examen sunt 

informaţi asupra programului de pregătire, al 

numărului de grupe şi al numărului de elevi care 

participă. Din lista cu profesorii, se scot 

persoanele din categoria de risc. În cazul în care 

unitatea de învăţământ nu poate asigura resursa 

umană (profesorii) pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a programului de pregătire al elevilor, 

solicită sprijin de la IŞJ Neamț cu minim o 

săptămână înainte. 

Se solicită sprijinul profesorilor de alte 

discipline în vederea însoţirii elevilor la 

intrarea/ieşirea din unitate şi pe perioada 

pauzelor (profesori de servicu 1-4 la Borca; 1-2 

la Mădei). 

Administratorul de patrimoniu împreună cu 

directorul stabilesc, în funcţie de efectivele de 

elevi şi numărul de săli, personalul nedidactic şi 

didactic auxiliar necesar pentru fiecare zi de 

pregătire. Îi contactează telefonic, îi scot din 

listă pe cei aflaţi în categoriile de risc. 

 

 

18-29 

mai 

2020 
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8. 

Stabilirea 

programului și 

a 

responsabililor 

cu dezinfecția 

zilnică, cu 

împărțirea/col

ectarea 

măștilor, cu 

conducerea 

elevilor pe 

traseul stabilit. 

-se elaborează programul cu dezinfecția 

spațiilor, a mobilierului și parchetului, nominal, 

pe zile și ore; (Anexa nr.9) 

-de asemenea, se stabilește nominal, pe zile și 

ore personalul care împarte/colectează măștile, 

care conduce elevii pe traseul stabilit. 

 

-se stabilesc listele finale cu personalul care va 

participa la activități (Anexa nr. 3). 

Director, 

Administrator 

patrimoniu 

25-29 

mai 

2020 

9. 
Organizarea 

circuitelor în 

şcoală 

 -Se afişează măsurile de prevenire şi combatere a 

infectării cu SARS-CoV-2 pe coridoare, săli de clasă 

şi pe uşile de acces. 

-se elaborează oglinda sălilor pe zile/grupe/ore; 

-Se stabilesc traseele (uşa de intrare, uşa de ieşire, 

punctul de verificare al temperaturii corpului, 

distribuire a măştilor şi mănuşilor, de dezinfecţie cu 

produse biocid). Se stabilesc responsabilii pentru 

fiecare punct, pentru fiecare zi în parte din 

programul de pregătire al elevilor. 

-Se pun indicatoare cu accesul elevilor pe pereţii 

coridoarelor/pe jos (săgeţi). 

-Se stabileşte circuitul personalului didactic, 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic, astfel 

încât să respecte toate măsurile de prevenire şi 

combatere a infectării cu SARS-Cov-2.   

 

 

Directori, 

administrator 

patrimoniu 

25-29 

mai 

2020 

10. 

Derularea 

programului 

zilnic, 

instruirea 

personalului 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic. 

 

-Zilnic, paznicul, îngrijitoarele și administratorul de 

patrimoniu intră în unitate la ora 7:00.; 

administratorul distribuie câte o mască personalului 

sosit în unitate; la Mădei, îngrijitoarea preia și 

sarcinile administratorului și ale paznicului; 

-Zilnic, administratorul de patrimoniu, între 7-7:30, 

predă paznicului listele de control cu elevii și 

personalul și asigură necesarul zilnic de măști, 

materiale dezinfectante, saci menaj la punctul de 

triaj; la Mădei, îngrijitoarea preia și sarcinile 

administratorului și ale paznicului; 

Directorul, 

personalul 

unităţii de 

învăţământ şi 

elevii 

2-12 

iunie 

2020 
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-Zilnic, cadrul medical sosește la punctul de triaj 

epidemiologic la ora 7:30; preia din punctul de triaj o 

mască nouă; 

-Zilnic, între 7:30-7:40, personalul intrat deja în 

unitate se prezintă la punctul de triaj pentru a i se 

măsura temperatura; 

-Zilnic, profesorul de serviciu 1 se prezintă la 

punctul de triaj la ora 7:45; el este cel care va înmâna 

măștile pentru cei care vor intra în unitate; 

-Între 7:45-8:00 intră în unitate, conform listelor, 

prin punctul de triaj epidemiologic, personalul 

didactic auxiliar; se respectă regulile de distanțare 

fizică; 

-Profesorii care susțin cursuri se prezintă la intrare/ 

punctul de triaj epidemiologic, cu 25-30 min înainte 

de curs (conform orarului); se respectă regulile de 

distanțare fizică; 

-Din cancelarie, din fișetul cu cataloage,  profesorii 

preiau dosarul personal cu listele de prezență (cf. 

Anexei nr. 2.3); în fiecare zi efectuează prezența; la 

sfârșitul cursurilor depun dosarul în fișetul destinat 

păstrării cataloagelor; 

-Profesorul de la clasă așteaptă elevii în sala de clasă 

și se asigură că elevul știe în ce banca se va așeza; 

-Profesorul de la clasă va anunța pauza și va permite 

ieșirea elevilor în pauză, respectând circuitele 

delimitate și păstrând distanțarea regulamentară; 

-La finalizarea programului, profesorul de la clasă 

indică încă o dată traseul de ieșire și amintește 

elevilor să meargă direct spre punctul de ieșire unde 

vor depozita masca folosită în saci special amenajați 

și vor primi una nouă de la profesorul de serviciu 

4/la Mădei - profesorul serviciu 2 ; profesorul de 

seviciu 3- la Borca se asigură de respectarea 

traseului spre ieșire; Paznicul bifează cu x în rubrica 

de la ieșire în dreptul persoanei respective; la Mădei, 

îngrijitoarea preia și sarcinile paznicului; 

-Elevii care au cursuri se  prezintă la intrare/ punctul 

de triaj epidemiologic, cu 15 min înainte de curs 

(conform orarului); se respectă regulile de distanțare 
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fizică; 

-La intrare, paznicul identifică în lista zilnică 

persoana și bifează cu x în rubrica de intrare;  îi 

reamintește persoanei unde își va desfășura 

activitatea (conform oglinzilor), permite accesul pe 

poartă spre punctul de triaj epidemiologic; persoana 

primește o mască de la profesorul de serviciu 1, i se 

măsoară temperatura și dacă este în regulă, i se 

permite accesul pe circuit,  profesorul de serviciu 2 

îndrumă persoana spre locul de desfășurare a 

activităților (în conformitate cu oglinda primită); la 

Mădei, îngrijitoarea preia și sarcinile paznicului; 

-în timpul programului, îngrijitoarele asigură 

igienizarea și dezinfecția culoarelor, holurilor, 

grupurilor sanitare, verifică și completează, dacă este 

cazul dispenserele cu săpun, cu gel dezinfectant, 

hârtia igienică, prosoapele de hârtie; 

-personalul și elevii vor respecta circuitele stabilite, 

sensul de deplasare și atunci când merg la toaletă; se 

iese pe ușa de ieșire, se intră pe ușa pe care au intrat 

la începutul programului; la Mădei se respectă 

culoarele delimitate pe același hol; se insistă pe 

spălatul mâinilor cu apă și săpun și pe folosirea 

frecventă a gelului dezinfectant din dispensere; 

-Personalul didactic auxiliar, cu excepția 

administratorului de patrimoniu, va părăsi unitatea în 

intervalul 14:00-14:15; vor depozita măștile folosite 

și vor lua una nouă din punctul de triaj; paznicul 

bifează cu x la rubrica ”ieșire”; pentru diferența în 

programul de lucru, personalul didactic auxiliar va 

primi sarcini de muncă la domiciliu; 

-la ora 14:45 paznicul predă administratorului de 

patrimoniu dosarul cu listele de control intrare-ieșire; 

administratorul lasă la punctul de triaj/ieșire câte o 

mască personalului nedidactic care mai are program 

în școală după ora 15, preia de la punctul de triaj 

măștile nefolosite și completează numărul măștilor 

rămase în listele de control; la Mădei sarcinile 

paznicului și administratorului sunt preluate de 

îngrijitoare; 

-după finalizarea programului, îngrijitoarele 

realizează igienizarea și dezinfecția spațiilor, 

conform Anexei nr. 9; înainte de a părăsi unitatea, 
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îngrijitoarea preia de la punctul de depozitare sacul 

cu măști folosite, îl leagă și-l depozitează în 

container. 

Instructajul se va realiza cu fiecare categorie de 

personal în parte, prin orice mijloace (telefonic, 

SMS, email, ședință Microsoft Teams etc.),  astfel 

încât fiecare angajat să cunoască circuitele, regulile 

şi atribuţiile ce îi revin. 

La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate 

materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe 

dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe 

dezinfectante pentru mâini etc) 

Elevii vor veni în grup de maxim 10, vor păstra 

distanţarea fizică necesară. 

Unitatea de învăţământ asigură săpun, prosoape de 

hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care 

vor fi reîncărcate regulat. 

 Elevii, personalul didactic, personalul nedidactic şi 

didactic auxiliar vor purta măşti de protecţie pe toată 

perioada desfăşurării activităţilor şi se vor igieniza 

regulat pe mâini cu substanţe dezinfectante sau 

săpun. 

7.3. Dispoziții finale: 

Prezenta procedură este obligatorie pentru întregul personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

din unitatea de învăţământ, elevilor şi părinţilor/tutorilor legali. 

 RESPONSABILITĂȚI 

7.4. Directorul adjunct: 

- Elaborează procedura operaţională şi o pune la dispoziţia directorului unităţii de învăţământ; 

- Monitorizează implementarea acesteia; 

8.2 Consiliul de Administrație 

●  aprobă procedura;  

● monitorizează implementarea procedurii; 

● soluționează toate situațiile deosebite intervenite în desfăşurarea programului de pregătire al 

elevilor pentru examenele naţionale şi în pregătirea unităţii de învăţământ pentru asigurarea în cele 

mai bune condiţii a programului de pregătire şi în condiţii de siguranţă; 

● informează IŞJ Neamț cu privire la orice situaţie deosebită intervenită; 

8. ANEXE 

Nr. anexă Denumire document 

Anexa nr. 1 Programul de pregătire al elevilor din perioada 2-12 iunie 2020. 

Anexa nr. 2 2.1.Liste nominale cu toţi elevii participanţi 

2.2.Liste nominale elevi (pentru pt. punctul de pază, evidența măștilor) 

2.3.Listele de prezență pe grupe-clase în care vor ține evidența profesorii care 
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susțin cursuri de pregătire. 

Anexa nr. 3 Tabel nominal cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care 

participă la pregătirea unităţii de învăţământ şi la desfăşurarea în cele mai bune 

şi sigure condiţii a programului de pregătire, cu atribuţiile fiecăruia, pe fiecare 

zi din perioada 2-12 iunie 2020; permite și controlul la poartă și evidența 

măștilor. 

Anexa nr. 4 Circuitele persoanelor (elevi/salariați) 

4.1.Circuitul persoanelor la Borca 

4.2.Circuitul persoanelor la Mădei 

Anexa nr. 5 Harta sălilor 

Anexa nr. 6 Graficul profresorilor de serviciu 

Anexa nr. 7 Programare pentru încheierea situației școlare 

Anexa nr. 8 Tabel nominal cu elevii care pot fi transportați cu microbuzul școlar 

Anexa nr. 9 Program igienizare-dezinfecție 

    

10.  CUPRINS 

Numărul 

componentei în 

cadrul procedurii 

operaționale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaționale Pagina 

1.  Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției 

sau a reviziei  în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

2 

2.  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/ revizia în  

cadrul ediţiei procedurii operaţionale/ responsabilități și răspunderi 

2 

3.  Scopul 2 

4.  Domeniul de aplicare 3 

5.  Documente de referință 3 

6.  Definiții și abrevieri 4-5 

7.  Descrierea activităților  5-11 

8.  Responsabilități 11-12 

9.  Înregistrări anexe 12 

10.  Cuprins 12 

 

 


