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 Nr. 80 / 1 / 13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

STABILIREA MODALITĂȚILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 13.09.2021 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 13.09.2021 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / 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 - - 22.05.2020 
2.2. Revizia I 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

verificarea şi aprobarea ediţiei / reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale;
2. Situaţia ediţiilor / reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale;
3. Lista cuprinzând persoanele la care se
difuzează ediţia / revizia din ediţiilor
procedurii operaţionale;
6. Documente de referință;

Modificare 13.09.2021 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

STABILIREA MODALITĂȚILOR DE 
ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A 

SESIUNILOR DE EXAMEN 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Departamentul 
EDUCATIV 

Revizia nr. 
Nr. de exemplare: 
Pagina 01 din 14 

Nr.   80 / 22.05.2020 Cod document PO 80 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 13.09.2021 
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7. Documente conexe. 
 
 
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021  

3.2. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.4. Informare Conform 
Deciziei 

Personalul 
unității 

  Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.5. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

  13.09.2021  

3.6. Aplicare 1 Personalul 
unității 

  13.09.2021  

3.7. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.8 Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.9 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.10 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.11 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
 
 
4. SCOPUL 

 
 4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele 

implicate 

Procedura operațională reglementează procesul de organizare și desfășurare a examenelor  

în conforrmitate cu Ordinul comun Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății 

nr.4267/841/2020, prin  stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS 

CoV 2. 

 
 



 

3/14 
 
 

 
 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 
 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională  
Procedura operațională se aplică de către personalul didactic, personalul didactic auxiliar 

și personalul nedidactic din cadrul unității de învățământ. 
Procedura operațională stabilește modalitatea specifică pentru desfășurarea activităţilor de 

către persoanele care au acces în unitatea de învățământ, Școala Gimnazială nr.39, în perioada 
pregătirii elevilor, respectiv în perioada desfășurări examenelor, în condiții de siguranță în 
contextul îmbolnăvirii și combaterii infectării cu SARS CoV 2. 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi 
desfăşurate de entitatea publică. 

Activitatea este relevantă ca importanță pentru toate compartimentele, fiind procedurată 
distinct în cadrul unității. 

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

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită 
rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale 
activităţii procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 

5.4.1 Compartimente furnizoare de date: toate compartimentele; 
5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele; 
5.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: toate compartimentele și 

comisiile din cadrul unității de învățământ. 
 
 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

6.1. Legislaţie primară 
- Legea  educației  naționale nr.1/2011,  cu completările și modificările ulterioare; 
- H.G. nr.24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (art.15, 
alin.3), și  
- H.G. nr.144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății (art.7, alin.4), cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
6.2. Legislaţie secundară 

- Ordin comun M.E.C. ȘI M.S. nr.4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 
- OMECTS nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare 
a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare; 
-  OMECTS nr.5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările uterioare; 
- Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (art.10, alin.2, lit.B, art.17, alin.2 și 
art.25, alin2), republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 
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6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
- Hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Profesional;  
- Alte acte normative. 
 
7. DOCUMENTE CONEXE 

• Decizia internă nr.1260 / 01.09.2021 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – PROGRAM DE PREGĂTIRE ÎN ȘCOALĂ 
• Anexa 2 – PROGRAM DE PREGĂTIRE ONLINE 
• Anexa 3 – Decizie constituire Comisie de resort 

 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

8.1. Generalităţi: 
Ca urmare a emiterii ordinului de ministru (OMEC 4267/841/2020), la nivelul Școlii 

Gimnaziale nr.39, s-au stabilit măsuri privind desfășurarea activităţilor persoanelor care au acces 
în unitatea de învățământ, în perioada pregătirii elevilor, respectiv în perioada desfășurării 
examenelor, în contextul îmbolnăvirii și combaterii infectării cu SARC CoV 2, care se va realiza 
în condiții de siguranță. 

La nivelul unității de învățământ se constituie Comisia de resort, pentru punerea în aplicare 
a prezentei proceduri, asigurarea cadrului legal, precum și a organizării, desfășurării optime a 
activității specifice. 

Comisia este contituită din responsabil (reprezentant al conducerii școlii) și membrii 
(reprezentanți ai serviciilor/compartimentelor din cadrul școlii). 

 
8.2. Documente utilizate 
8.2.1. Lista documentelor 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6. 
8.2.2. Conţinutul, provenienţa şi rolul documentelor: 
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa 

modalitatea de implementare a activității procedurate. 
8.2.3. Circuitul documentelor 
- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a 

prevederilor legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura 
folosind mijloace de comunicare on-line 

 
8.3. Resurse necesare 
8.3.1. Resurse materiale 

− Tehnică de calcul (PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax, internet; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, toner, avizier, etc. 

8.3.2.  Resurse umane 
− Conducerea unității școlare; 
− C.E.A.C.; 
− Toate cadrele didactice, didactice-auxiliare și nedidactice; 
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− Serviciile și compartimentele prevăzute în organigrama unității de învățământ; 
8.3.3. Resurse informaţionale 

− Acte normative în vigoare; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ. 

8.3.4. Resurse financiare 
− Conform Bugetului aprobat al unității de învățământ. 

 
 

8.4.  Modul de lucru: 
Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: mai a.c. 
 

Pasul 2  
Aplicarea procedurii operaționale 
 În temeiul legislației aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unității de învățământ, 
aprobă forma și modul de organizare și desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de 
examen. 

Termen:  mai a.c. 
 

Pasul 3  
Repartizarea activităților la nivelul unității de învățământ 
La nivelul unității de învățământ se constituie, în baza prezentei proceduri, fiecărui compartiment, 
serviciu, departament îi revin atribuții și responsabilități în procesul de organizare și desfășurare 
a activităților de pregătire a sesiunilor de examen. 

Termen:  mai-iunie a.c. / permanent 
 

Pasul 4  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosarele în cauză. 

Termen: Permanent 
 
8.5. Descrierea procedurii 
8.5.1.  Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor specifice  
Prezenta procedura se derulează în cazul declarării Stării de Alertă, de către toate 

compartimentele implicate, conform instrucțiunilor. 
8.5.2.  Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: 
a) Accesul în unitate a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și al elevilor va 

fi permis ulterior acțiunii de măsurare a temperaturii corporale (care nu trebuie să depășească 37,3 
grade Celsius), efectuată de către cadrul medical desemnat, care va asigura asistența medicală pe 
întreaga durată a desfășurării activităților. 

b) Elevii, cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar, personalul nedidactic care 
prezintă simptome sau sunt suspecte de faptul că starea de sănătate este precară, nu vor avea acces 
în unitate, și, li  se va recomanda să se adreseze medicului de familie. 
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c) Participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora, după 
evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora 

d) Accesul elevilor, cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice se va face pe la 
intrarea elevilor (poarta mare), prin curtea unității de învățământ, pe un traseu bine delimitat și  
semnalizat până la intrarea în unitate, respectând normele de distanțare fizică. 

e) Elevii vor fi însoțiți de către cadrele didactice de la accesul în unitatea de învățământ 
până în sala de clasă și, după finalizarea activităților până la ieșire. 

Grupele de elevi care își vor desfășura activitatea de pregătire la etajul 2, vor respecta următorul 
traseu: intrarea în unitatea de învățământ se va face pe ușa nr.1 ( ușa din dreapta), vor urca la etajul 
2 pe scara A (scara profesorilor) și vor intra în sălile de clasă care le sunt repartizate. După 
finalizarea activităților, elevii vor fi conduși de catre cadrul didactic până la ieșire, parcurgând 
următorul traseu: vor cobori pe Scara B (scara elevilor), vor iesi pe usa nr.2 și apoi pe poarta mică. 

Grupele de elevi care își vor desfășura activitatea de pregătire la parter, vor intra în unitatea 
de învățământ pe ușa nr.1 (ușa din dreapta) și vor intra în sălile de clase care le sunt repartizate. 
După finalizarea activităților, elevii vor fi conduși de către cadrul didactic până la ieșire (ușa nr.2) 
și apoi poarta mica. 

f) La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție 
(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.); 

g) Se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs 
(pupitre/mese, scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere 
cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la 
activitățile de pregătire/candidați; 

h) În 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; 

i) Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte 
încăperi vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 

j) Va exista permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, 
care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;  

k) Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe 
durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun; 

l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi 
dezinfectate regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi, la finalizarea 
programului și suplimentar după caz; 

m) În perioada pregătirii în școală, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă va 
fi de 2 ore, cu pauze intermediare programate decalat, astfel încat să nu se interacționeze fizic între 
grupe; 

n) Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților 
de pregătire; 

o) În situația în care se vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea 
va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și 
aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră; 

p) La sfârșitul activităților desfășurate, elevii vor arunca masca de protecție folosită într-un 
recipient special destinat, aflat la ieșirea din unitatea de învățământ și vor primi alte măști de  
protecție pentru deplasarea spre domiciliu. 

r) În sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel 
încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul; 
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s) Pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura 
reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure 
cunoașterea și intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafața sălii. Personalul 
didactic/asistenții care asigură supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat; 

t) Pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale 
unei conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, 
strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

  Pregătirea elevilor care își vor desfășura activitatea în școală se va realiza conform Anexei 
1 – Program de pregătire în școală. 

Pregătirea elevilor care își vor desfășura activitatea online se va realiza conform Anexei 2 
– Program de pregătire online. 

8.5.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate. 

 
9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 
  9.1. Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități privind modul 
de organizare și desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen: 

a) aplică planul de acțiune al Inspectoratului Școlar; 
b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora, cu privire la perioada, 
respectiv modul de organizare și desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen; 

b) colaborează cu autoritățile admínistrației publice locale și cu inspectoratul șolar, 
pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a activităților de pregătire a sesiunilor de 
examen, respectiv dotarea cu materiale și echipamente specifice activității; 

f) analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și le 
desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare; 

g) stabileşte, împreună cu cadrele didactice resursele educaționale necesare desfășurării 
activității; 

h) realizează, împreună cu personalul didactic, programul de lucru în școală și on-line 
pentru disciplinele de studio implicate, având în vedere o durată echilibrată a acestora; 

i) realizează monitorizarea activităților și se asigură de aplicarea și respectarea prevederilor 
procedurale; 

 
 9.2. Dirigintele realizează, după, caz, următoarele activități: 

a) informează elevii și părinții acestora cu privire la prezenta procedură; 
b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării participării elevilor la activitatea de pregătire în școală și on-line. 
c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ 

punerea în aplicare a prezentei procedure; 
d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității 

de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării în școală și on-line; 
e) menține legătura cu cadrete didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la 

actívitățile de pregătire  în școală și on-líne a elevilor din clasa pe care o coordonează; 
f) asigură comunicarea cu părinții pentru participarea elevilor la activitățile pentru 

pregătirea în școală sau on-line; 
g) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităților pentru 

pregătirea în școală sau on-line; 
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h) colectează feedback-ul de la elevi și părinți, cadrele didactice de la clasă, cu privire la 
organízarea și desfășurarea actívității pentru pregătirea în școală și on-líne, și îl transmit conducerii 
unității de învățământ; 

i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în 
care sunt implicați elevii / profesorii clasei. 
 

9.3. Cadrele didactice realizează următoarele activități: 
a) proiectează actívitatea pentru pregătirea în școală și/sau on-line; 
b) desfășoară activitatea didactică în școală sau în sistem on-line și sunt responsabile de 

asigurarea calității actului educațional; 
c) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale, , aplicații, precum și alte 

categorií de resurse și mijloace care pot fi utilizate, în procesul de pregătire în școală sau on-line. 
d) oferă feedback constructív permanent fiecărui elev, în urma particípării la activitățile 

desfăşurate și a rezolvării sarcinilor de lucru; 
g) raportează conducerii unității de învățămānt activitatea desfășurată, ținând seama de 

modalítățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta (zilnic, săptățânal, etc.) 
h) vor însoți elevii de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și, după 

finalizarea activităților până la ieșire; 
 
9.4. Serviciile administrativ / informatizare / contabilitate 

 Personalului avizat îi revin toate sarcinile/responsabilitățile prevăzute în prezenta 
procedură la punctul 8.5., precum și cele prevăzute în fișa postului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X    X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X X X  X    
5. Diriginţi X X X  X    
6. Servicii / Compartimente X X X X X    
7. Secretariat X X X X X    
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10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
10.2. Abrevieri 

 
Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedură operaţională (PO) 

- 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. 
proces educaţional optim 

- ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în 
vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi 
fizice ale elevilor astfel încât să se poată integra în societate; 

3. 
Consiliu profesoral 

- organ colectiv de conducere alcătuit din totalitatea personalului 
didactic de predare titular sau suplinitor având are rol de decizie în 
domeniul instructiv-educativ 

4. 
Consiliu de admiistrație 

- organ colectiv de conducere alcătuit din reprezentanți ai conducerii 
școlii, cadre didactice, reprezentanți ai autorităților locale, ai 
părintilor si elevilor; 
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6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei 
procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 3 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 7 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 9 
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11. Anexe, înregistrări, arhivări 9 

12. Cuprins 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
STABILIREA MODALITĂȚILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN 
 ( Cod document PO 80 SG39 ) 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
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14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 
 

ANEXA 1 – PROGRAM DE PREGĂTIRE ÎN ȘCOALĂ 
 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

STABILIREA MODALITĂȚILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN 

 ( Cod document PO 80 SG39 ) 
 

 
 
 
 
 

PROGRAM DE PREGĂTIRE ÎN ȘCOALĂ 
 
 

 
Disciplina 

Interval 
orar 

Ziua / 
Clasa/ 
Grupa 

 
Sala

/ 

Ziua / 
Clasa/ 
Grupa 

 
Sala

/ 

Ziua / 
Clasa/ 
Grupa 

 Ziua / 
Clasa/ 
Grupa 

 
Sala

/ 

Ziua / 
Clasa/ 
Grupa 

 
Sala

/ 
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Luni etaj Marți etaj Miercuri Sala
/ 

etaj 

Joi etaj Vineri etaj 

Limba română - 8 … G …  8 … G …  8 … G …  8 … G …  8 … G …  
Matematică -           

... -           

... -           

... -           

... -           

... -           

... -           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA 2 – PROGRAM DE PREGĂTIRE ONLINE 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
STABILIREA MODALITĂȚILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN 
 ( Cod document PO 80 SG39 ) 

 
 
 
 
 
 

PROGRAM DE PREGĂTIRE ONLINE 
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ANEXA 3 – DECIZIE CONSTITUIRE COMISIE 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

STABILIREA MODALITĂȚILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN 

 ( Cod document PO 80 SG39 ) 
 
 
 
 
 
 

D E C I Z I E, 

DISCIPLINA CLASA Nr elevi PROFESOR  
ZIUA / INTERVAL ORAR     

… … 

LIMBA 
ROMÂNĂ / 

 
MATEMATICĂ 

/ … 

   - - 
   - - 
   - - 

   - - 
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Nr. ....... / ........................ 

 

 

.... 


