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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Situaţia ediţiilor și a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 
 

 

 

  

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

 
Numele şi prenumele 

 
Funcţia 

 
Data 

 
Semnătura 

 
1 2 3 4 5 

 
1.1 

 
Elaborat 

Iuga Anca Responsabil 

CEAC 
15.05.2020 

 

1.2 
 

Verificat 
Cosma Cristian Marcel 

Director 

  15.05.2020 

 

1.3  
Aprobat 

În ședința online CA 
din 19.05.2020 

   19.05.2020  

1.4 Validat  În ședința online CA 
din 18.05.2020 

 18.05.2020  

 

Ediţia/ revizia in 

cadrul ediţiei Componenta revizuita Modalitatea reviziei 
Data de la care se aplica 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

 1 2 3 4 

1.1 

 
Ediţia 1 

 

Elaborarea ediției 

inițiale 

Conform OSGG 400/2017 cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

                15.05.2020 
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

 

 

 

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Această procedură defineşte optimizarea si adaptarea activităţii la noile cerinţe din 

mediul şcolar, precum şi responsabilităţile pe care le implică această activitate. 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

4.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in condiţii de fluctuaţie a personalului, prin 

faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat care il 

inlocuieste pe cel in funcţie la data elaborării prezentei. 

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 

iar pe manager, în luarea deciziei; 

4.5. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi 

 

Nr. 

Crt 

Scopul 

difuzării 

Exem 

plar 

nr. 

Compar 

timent 
Funcţia Nume si prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare/ 

Aplicare 
1 CEAC 

Responsabil 

CEAC 
Iuga Anca 

15.05.2020 
 

3.2 
Informare/ 

Aplicare 
1 CEAC 

Secretar 

CEAC 
Roman Andreea 

15.05.2020 
 

3.3 Informare 1 Director Director Cosma Cristian 

15.05.2020 
 

3.4 Aprobare 2 Director Director Cosma Cristian 

15.05.2020 
 

3.5 Verificare 1 CEAC 
Responsabil 

CEAC 
Iuga Anca 

15.05.2020 
 

3.6 Arhivare 1 CEAC 
Responsabil 

CEAC 
Iuga Anca 

15.05.2020 
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5. Domeniul de aplicare 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

- Această procedură se adresează tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi didactice şi 

nedidactice. 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi 

desfăşurate de entitatea publică; 

- Operaţiunea se desfăşoară în cadrul activităţi didactice din cadrul Liceului  Silvic ”Transilvania”; 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de 

activitatea procedurată; 

a. Această activitate depinde de activitatea compartimentelor; 

1.Conducere ; 

2. Personal didactic; 

3. Administrativ 

4. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 

5. Consiliul De Administraţie; 

6. Secretariat; 
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6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale 

a. Reglementări internaţionale 

b. Legislaţie primară 

■ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare; 

■ Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

- anexa H.G. nx. 21/10.01.2007 

■ Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii în învăţământul preuniversitar - H.G. nr. 1534/25.11.2008 

■ Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

■ Ordinul comun MEC și MS nr 4220/769/2020 din 12.05.2020 

c. Legislaţia secundară 

Ghidul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ 

preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei unităţi şcolare; 

d. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unitatii 

a. R. I. 

b. hotărâri interne (CA, Consiliul profesoral, director, CEAC) 
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7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

 

Nr. 

Crt. 
Termenul Definiţia si/sau daca este cazul, actul care defineşte termenul 

1. Procedura 

Prezentarea în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru 

stabilite şi a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, 

având în vedere asumarea responsabilităţilor 

2. 

 
 

PS (Procedura de 

sistem) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul 

tuturor compartimentelor din cadrul unităţii 

3. 
 

Compartiment Compartiment /comisie 

4. 
Conducătorul 

compartimentului 
Director general / director / contabil şef/secretar şef/ şef comisie 

5. 
 

PO ( Procedura 

Operaţională) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul 

unuia sau mai multor compartimente din cadrul unităţii 

6. 
 

Ediţie a unei proceduri 

operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 

şi difuzată 

7. 
Revizia în cadrul unei 

ediţii 

Acţiunile de modificare , adăugare , suprimare sau alte asemenea , după caz, a 

uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale , acţiuni 

care au fost aprobate şi difuzate 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1 Generalităţi 

A. Circuitul de intrare-ieșire elevi/cadre didactice/personalul școlii ( Anexa ) 

În cadrul instituției se vor delimita culoare de acces pentru elevi și personal semnalizate 

cu ajutorul marcajelor de delimitare și se vor stabili direcțiile de deplasare cu ajutorul săgeților 

de culori diferite aplicate pe pardosea. Intrările și ieșirile vor fi marcate și semnalizate 

corespunzător astfel încât elevii și personalul să le identifice ușor. La intrările în instituție vor 

fi afișate vizibil regulile care trebuie urmate, orarul de pregătire, repartizarea elevilor și 

profesorilor pe clase și orice altă informație care va fi considerată utilă. 

 
 
 
 
 
7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţionala 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

7. F Formular 

8. 
C.E.A.C. Comisia de evaluare si asigurare a calitatii 
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Astfel, din zonele de acces în școală, poarta mare  va fi utilizată pentru intrarea elevilor și 

personalului ȋn curtea instituției, iar poarta mică  pentru ieşirea elevilor din curtea instituției. 

Uşa secundară ( dinspre curte) va fi utilizată pentru intrarea elevilor și personalului. Accesul 

se va marca corespunzător, astfel încât să se păstreze distanțarea fizică de 2 metri și direcția de 

deplasare. 

Coridoarele școlii (etaj I și II) vor fi împărțite în două culoare, unul pentru intrarea în sălile 

de clasă și unul pentru ieșire, delimitate și marcate corespunzător astfel încât să se asigure 

distanțarea fizică. 

Elevii repartizați în sălile de curs de la etajul I și II vor intra prin zona de acces curte unde 

este marcat pe uşă ,,Intrare” şi vor părăsi clădirea pe uşa principală spre stradă , marcată cu 

,,Ieşire”. 

       La Grupurile sanitare, elevii vor folosi culoarul de ,,Ieşire”, iar la ȋntoarcere ȋn sala de curs, 

vor folosi culoarul de ,, Intrare”. 

În exterior (curtea școlii) se va delimita și semnaliza traseul de deplasare intrare-ieșire, 

astfel încât să se asigure distanțarea fizică de 2 metri. 

Elevii vor fi repartizați într-o sală de clasă care nu se va modifica pe perioada 2-12 iunie 

2020. 

Marcajele traseelor se vor realiza cu săgeți, pentru Intrare cu culoarea verde și pentru 

Ieșire cu culoarea roșie 

B. Triajul epidemiologic 

La intrările în unitatea de învățământ va fi măsurată temperatura tuturor persoanelor care 

intră în instituție de către un cadru medical desemnat de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-

Năsăud. În condițiile în care temperatura măsurată este mai mare de 37,30 sau există 

suspiciunea că starea de sănătate a persoanei este precară, nu i se va permite accesul în instituție 

și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie. În acest sens, cadrul medical va 

consemna într-un proces verbal situația. 
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C. Responsabilitățile cadrelor didactice 

 Vor verifica cu strictețe măsurile de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-

sanitare de prevenție în sala de curs, pe coridoare și în zonele de acces 

 Vor purta mască de protecție pe toată perioada cursurilor 

 Profesorii diriginți vor colabora cu părinții elevilor pentru identificarea elevilor și 

familiilor cu risc și vor decide împreună cu părintele participarea elevului la cursuri. 

În acest sens profesorul diriginte va păstra declarația electronică a părintelui prin care 

decide neparticiparea copilului la cursuri, transmițând conducerii școlii lista finală a 

elevilor care vor participa. 

 Profesorul de serviciu va supraveghea desfășurarea întregii activități conform 

procedurii, comunicând în permanență cu conducerea școlii 

 Se vor asigura că în fiecare sală de curs sunt maxim 10 elevi 

 Vor respecta traseele de deplasare stabilite 

 Vor însoți elevii atât de la intrarea în școală până în sala de clasă desemnată, cât și la 

ieșire din școală după finalizarea activităților și îi vor coordona în activitățile specifice: 

igienizarea mâinilor, purtarea măștii, etc 

 Se vor asigura că elevii își igienizează periodic mâinile cu dezinfectant 

 Vor sprijini elevii în așezarea corectă a măștii 

D. Responsabilitățile elevilor 

 Vor respecta regulile de distanțare fizică și traseele de deplasare stabilite 

 Își vor igieniza mâinile la intrarea/ieșirea în/din instituție și regulat în sala de curs 

 Vor prelua cu grijă masca de protecție și vor arunca măștile folosite în 
containerele speciale pregătite, sub stricta supraveghere a cadrelor didactice și a 

personalului nedidactic 
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  Vor purta masca de protecție pe parcursul cursurilor și în pause 

  Vor avea un comportament adecvat, de studiu 

  Vor respecta recomandările cadrelor didactice și ale personalului școlii 

 Nu vor părăsi incinta școlii pe perioada desfășurării programului de pregătire 

  Se vor deplasa corespunzător între școală și locuință, păstrând distanța fizică 

E. Responsabilitățile personalului didactic auxiliar 

 Vor respecta regulile de distanțare fizică și traseele de deplasare stabilite 

 Își vor igieniza regulat mâinile 

 Vor purta pe tot parcursul programului mască de protecție și mănuși 

 Vor sprijini, dacă situația o cere, cadrele didactice în activitățile de organizare a 
elevilor în școală 

 Vor realiza marcajele și delimitările din curtea școlii și traseele de deplasare din 
școală 

 Vor afișa informațiile (reguli, proceduri, clarificări, liste) la avizier și în spațiile 
școlare 

 Vor face toate demersurile pentru asigurarea cu materialele necesare de 

dezinfecție 

 

F. Responsabilități personal nedidactic 

 Vor respecta toate normele igienico-sanitare descrise prin procedură 

 În toate activitățile desfășurate vor purta halatul  

 Vor asigura fiecărei persoane care intră/părăsesc școala o mască de protecție  

 După finalizarea cursurilor/între schimburi vor dezinfecta spațiile școlare și vor 

realiza aerisirea lor 

 Pe parcursul desfășurării cursurilor vor dezinfecta coridoarele regulat 
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 Vor asigura completarea dozatoarelor cu săpun/dezinfectant și a prosoapelor de 

hârtie .Vor completa cu dezinfectant/clor 2% covorașele dezinfectante instalate. 

8.2. Detaliere  pas cu pas privind acțiunile elevilor 

Pas 1  Elevul sosește în curtea școlii și se așează pe locul semnalizat păstrând o distanță fizică 

de 2 metri față de cel din fața lui.  

Pas 2 Se deplasează spre intrarea din școală doar după ce colegul său din față s-a deplasat 

înainte, iar la intrarea ȋn instituție i se va lua temperatura. 

Pas 3 Aruncă masca în containerul special amenajat și își dezinfectează mâinile. 

Pas 4 Preia de la persoana responsabilă masca de protecție pe care și-o pune cu recomandările 

adultului. 

Pasul 5 Se deplasează însoțit de un cadru didactic în sala de clasă pe traseul delimitat și marcat. 

Pasul 6 Se așează în bancă în ordinea stabilită,  începând de la banca de la geam. 

Pasul 7 Participă la cursuri respectând indicațiile cadrului didactic și regulat, la recomandarea 

cadrului didactic, își igienizează mâinile. 

Pasul 8 La finalizarea cursului, însoțiți de cadrul didactic, respectând distanța fizică stabilită 

prin marcaje, se vor deplasa pe culoarul marcat spre ieșirea din școală. 

Pasul 9 La ieșirea din școală vor arunca masca de protecție în containerul special amenajat, își 

vor dezinfecta mâinile şi vor primi o mască nouă. 

Pas 10  Elevii se vor deplasa spre locuință, păstrând distanța fizică. 

 

8.3. Dispoziții finale 
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O sinteză a procedurii, pas cu pas, va fi afișată pe site-ul școlii, va fi afișată la avizierele 

școlii și va fi transmisă elevilor și personalului școlii prin intermediul grupurilor de socializare 

on-line. 

Se va solicita sprijinul Poliției locale Năsăud pentru asigurarea distanțării fizice în 

curtea școlii. 

Pe toată perioada de desfășurare a activităților de pregătire elevii și întregul personal 

este obligat să poarte mască de protecție, să-și spele mâinile cu apă și săpun și să-și igienizeze 

mâinile regulat. 

Fiecare sală de curs va fi dotată cu un dozator cu dezinfectant și prosoape de hârtie.La 

accesul în instituție  vor fi amplasate covoare dezinfectante, iar la intararea ȋn sălile de curs vor 

fi montate dozatoare dezinfectante pentru mâini, prosoape de hârtie.  Elevii și personalul  

au obligația de a-și dezinfecta mâinile la intrarea/ieșirea în/din sălile de clase , iar la 

intrarea/ieşirea din instituție și tălpile papucilor. 

Consultând părinții elevilor și cadrele didactice, consiliul de administrație al școlii a 

decis că activitățile de pregătire se vor efectua cu  pauză de 10 minute între ore, în intervalul 

9.00-11.50 

Conducerea școlii răspunde de implementarea și coordonarea întregii activități 

din școală pe această perioadă. 

 

8.4.Revizuirea 

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar. 

Modificările ulterioare vor fi realizate de către responsabilul CE AC şi vor fi validate de C.A. 
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Sef CEAC V 
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