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scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu 

(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al directorului Școlii 

Gimnaziale, Comuna Hangu. 

 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR 

Ediţia/ 
Revizia 

Componenta  Data 
aplicării 

Ediţia 1 Procedura completă 18.05.2020 
 

3. LISTA DE DIFUZARE  

 
Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 

Compar- 

timent 
Funcţia Nume şi prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

3.1 Arhivare  1 CA Secretar CA Popoaiea Cecilia 
Iuliana 

  

3.2 Evidenţă 2 SCT Secretar  Lupu Andreea   

3.3 Aplicare 3 

Toate 
cadrele 
didactice 
care nu au 
rude in 
examen; 
 
 
Personalul 
didactic – 
auxiliar; 
 
 
Personalul 
nedidactic 

 
 
 
Cadre 
didactice 
 
 
 
Secretar, 
contabil 
informatician; 
 
 
 
Ingrijitori, 
muncitori de 
intretinere 

   

3.4 Informare 4 Toate 
cadrele 
didactice 
Personalul 
didactic – 
auxiliar; 
Personalul 
nedidactic; 

Şef 
compartiment 

Conform P.V. Consiliu 
de administratie 
 

 - 

 
Acte normative care stau la baza intocmirii prezentei proceduri : 
Referatul de aprobare nr. 972/2020 al Directiei generale invatamant 

preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, avand in vedere 
prevederile: – art. 83 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare; – Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, 



 
 

tineretului si sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a inspectoratelor scolare, cu modificarile si completarile 
ulterioare; – Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 
5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile si completarile ulterioare; – 
art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) al Hotararii Guvernului nr. 24/2020 
privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si ale art. 7 alin. 
(4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea 
Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
SCOP:  Asigurarea prevenirii si combaterii imbolnavirilor cu SARS – COV – 2 pe 
perioada desfasurarii pregatirii sesiunii de examene si a examenului de EVALUARE 
NATIONALĂ. 
 

S-a dezbatut procedura în Consiliul Profesoral, apoi s-a aprobat  în Consiliul de 
Administraţie al şcolii. 

 
1. ARIA DE CUPRINDERE: 

- Elevii clasei a VIII-a de la Şcoala Gimnazială, Comuna Hangu; 

- Conducatorii auto de pe microbuzele scolar; 

- Personalul  didactic , personalul  didactic – auxiliar si personalul nedidactic  

participant la pregatirea sesiunii de examene si la desfasurarea examenului 

Evaluare Natională; 

2. RESPONSABILI: 

- Directorul unitatii de invatamant, personalul didactic, didactic – auxiliar si 

nedidactic participant ; 

3. PROCEDURA: 

3.1.Traseul  pe care il vor parcurge  elevii va fi urmatorul:  

Sosirea elevilor in unitatea scolara: coborarea din microbuzele scolare se va face 

in parcarea din spatele scolii, iar la intrare li se va masura  temperatura, vor primi 

masca de protecție de la unul din profesorii supraveghetori si vor merge la una din 

cele 2 sali de clasa in care sunt repartizati, avand lipit pe banca numele sau. In tot 

acest timp vor fi respectate masurile de distantare fizica prevazute in ordinul 

4220/08.05.2020.  

Dupa finalizarea celor doua ore de pregatire : elevii vor iesi pe usa din fața școlii, 

unde vor arunca într-un recipient special, masca purtata in timpul orelor de pregatire 

si vor primi o a doua masca pentru deplasarea spre casă, ce le va fi repartizată tot de 



 
 

catre un profesor, acesta având și obligația de supraveghere a copiilor, încat acestia 

sa respecte distanțarea fizică pana la urcarea în microbuzul scolar. Urcarea în 

microbuzul scolar se va face din din fata scolii.  

Urcarea si coborarea , în și din microbuzul scolar, se va face cu respectarea stricta 

a regulilor de distantare fizica.  

 

3.2. Reguli stabilite pentru cadrul medical: 

a) la intrarea in unitatea de invatamant a personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic si a elevilor va fi masurata temperatura (care nu trebuie sa depaseasca 

37,3°C) de catre cadrul medical care va asigura asistenta medicala pe intreaga durata 

a desfasurarii activitatilor ;  

b) in situatia in care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic 

prezinta simptome sau exista suspiciunea ca starea sa de sanatate este precara, nu i 

se va permite accesul in unitatea de invatamant, cu recomandarea de a se adresa 

medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si conduitei de tratament;  

3.3. Reguli stabilite pentru elevi, personal 

a) participarea elevilor la activitatile de pregatire va fi decisa de parintii acestora 

dupa evaluarea incadrarii in grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor 

acestora (persoane care sufera de afectiuni cronice sau persoane cu varsta de peste 

65 de ani);  

b) elevii prevazuti la 3.2.a. si 3.3.b. (exceptii)  vor beneficia de o forma de 

pregatire alternativa (online sau prin asigurarea de resurse educationale);  

c) parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in unitatea de invatamant se va 

realiza pe un traseu bine delimitat, respectand normele de distantare fizica;  

d) elevii vor fi insotiti de catre cadrul didactic de la accesul in unitatea de 

invatamant pana in sala de clasa si apoi, dupa finalizarea activitatilor, vor fi condusi 

pana la iesire de catre acelasi cadru didactic;  

e) la intrarea in unitatea de invatamant vor fi asigurate materiale si echipamente 

de protectie (covorase dezinfectante, masti de protectie, substante dezinfectante 

pentru maini);  

f) in toate spatiile in care se vor desfasura activitati cu elevii vor fi afisate mesaje 

de informare cu privire la normele igienico-sanitare si de prevenire a infectarii cu 

SARS-CoV-2;  

g) intrarile/iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, catre salile de 

clasa si alte incaperi, sunt stabilite de unitatea de invatamant, si dezinfectate in mod 

regulat;  

h) unitatea de invatamant asigura sapun, prosoape de hartie, dispensere cu 

dezinfectant pentru maini, care vor fi reincarcate permanent;  



 
 

i) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic vor purta masca de 

protectie pe toata durata activitatilor si isi vor igieniza regulat mainile cu substante 

dezinfectante sau sapun;  

j) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare si salile de clasa (mobilier si 

pardoseala) vor fi dezinfectate  regulat, cu substante biocide pe baza de clor sau 

alcool, precum si la finalizarea programului;  

k) in salile de clasa activitatile se vor desfasura cu maximum 10 elevi, situati la cca. 

2 metri distanta unul de altul, iar acestia  vor purta masca pe tot parcursul 

desfasurarii activitatilor din unitatea de invatamant;  

l) in perioada 2-12 iunie, durata activitatilor petrecute de elevi in salile de clasa nu 

va fi mai mare de 2 ore.  

m) in perioada desfasurarii activitatilor de pregatire, pauzele intermediare vor fi 

programate decalat, astfel incat elevii de la grupe diferite sa nu interactioneze fizic;  

n) grupele de elevi vor pastra aceeasi sala de clasa pe toata perioada desfasurarii 

activitatilor;  

o) colectarea mastilor purtate se va face in locuri speciale, semnalizate 

corespunzator, amenajate in unitatea de invatamant;  

p) la sfarsitul activitatilor, elevii vor primi cate o masca noua pentru deplasarea 

catre domiciliu. 

r) cadrele didactice participante la activitati, vor supraveghea respectarea cu 

strictete a masurilor de distantare fizica dintre elevi si masurile igienico-sanitare de 

prevenire a infectiei cu SARS-CoV-2. 

s) graficul cadrelor didactice care vor participa la aceste activitati, orarul si grupele 

elevilor, sunt parte integranta a acestei proceduri si se vor regasi ca anexe. 

t) instructajul se va realiza cu fiecare categorie de personal în parte, în săli separate, 

cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2, cu cel 

puţin o oră înainte de sosirea primilor elevi, zilnic sau doar în prima zi de pregătire (2 

iunie 2020), astfel încât fiecare angajat să cunoască circuitele, regulile şi atribuţiile ce 

îi revin. 

 

3.4. Grupele de elevi;  

Având în vedere numarul de 20 de elevi existenti la nivelul clasei a VIII-a , din care 

si-au exprimat dorinta de a participa la aceste cursuri 20 elevi ,  vor fi formate 2 grupe 

a câte 10 elevi, care vor functiona într-un singur schimb,astfel: 

a) grupa I va incepe activitatea la ora 08.00. 

b) grupa a II-a va incepe activitatea la ora 08.00. 



 
 

d) ambele grupe isi vor desfasura activitatea la etaj, în primele doua sali de la 

intrarea elevilor; 

e) transportul celor două grupe va fi asigurat de catre microbuzele scolare; 

f) salile de clasa si locurile in banca pentru cele două grupe vor fi pastrate pe tot 

parcursul pregatirii ; 

g) in cadrul pauzelor elevii vor fi supravegheati in salile de clasa de catre un 

profesor supraveghetor. 

h) holurile unitatii, parter si etaj, vor fi supravegheate de catre un cadru didactic. 

i) intrarea la toaleta elevilor va fi supravegheata de catre personalul de ingrijire. 

j) supravegherea elevilor pe toata perioada prezentei in unitate, de la intrarea in 

scoala pana la plecarea acasa, se va realiza cu ajutorul cadrelor didactice, in baza unui 

grafic. 

 

 

 

In perioada desfasurarii activitatilor din unitatile/institutiile de invatamant 

preuniversitar: 

a) Unitatea de invatamant informeaza DSP Neamt despre depistarea unor cazuri 

suspecte de infectie la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic 

din cadrul unitatiii de invatamant.  

b) D-na secretar Lupu Andreea , este persoana desemnata la nivelul unitatii de 

invatamant, pentru a mentine legatura permanent cu DSP Neamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 1  

 

GRAFICUL PERSONALULUI  DIDACTIC, DIDACTIC – AUXILIAR SI NEDIDACTIC,  CARE VA PARTICIPA LA ACTIVITATILE 

DIN PERIOADA 2 – 12 iunie 2020. 

 GRAFIC ZILNIC DE PREZENTA SI SUPRAVEGHERE 

Loc  

supraveghere 

2 IUNIE 3 IUNIE 4 IUNIE 5 IUNIE 9 IUNIE 10 IUNIE 11 IUNIE 12 IUNIE 

Intrare/ iesire 

elevi 

CIUBOTARU 

BIANCA 

POPOAIEA 

CECILIA 

FARCAȘANU 

MARCEL 

UNGUREANU 

DUMITRINA  

RADU 

CĂTĂLIN 

SZAZ 

ROZALIA 

FARCASANU 

MARCEL 

POPOAIEA 

CECILIA 

TROIA ELENA 

UNGUREANU 

DUMITRINA 

Hol etaj SZAZ 

ROZALIA 

DRUGĂ 

IUSTINA  

AFLOREI 

MIHAELA 

TROIA 

ELENA 

CIUBOTARU 

BIANCA 

AFLOREI 

MIHAELA  

DRUGĂ 

IUSTINA 

RADU 

CĂTĂLIN 

Traseu scoala 

- toalete  

BACIU 

IRINA 

BACIU IRINA BACIU IRINA BACIU IRINA BACIU IRINA BACIU IRINA BACIU IRINA BACIU IRINA 

Intrare baie POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

POPOAIA 

PETRONELA 

Dezinfectie 

unitate de 

invatamant 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

MUNTEANU 

ANA 

BLAGA 

PETRONELA 

 

NOTA:  Personalul didactic prezent conform graficului, supravegheaza elevii in pauze conform planificarii sau la 

venirea/plecarea acestora.   

Pe timpul orelor de curs cadrele didactice lucreaza la definitivarea situatiilor scolare, conform precizarilor MEC. 

Programul zilnic al cadrelor didactice este 7.30-11.30. 

 



 
 

ANEXA 2 

 

                             ORARUL SI GRUPELE  ELEVILOR  PENTRU  PREGĂTIRE 

Nr. crt. DATA GRUPA  ORA  DISCIPLINA  CADRUL  DIDACTIC 

1. 02.06.2020 I 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof. Carp Daniela 

 02.06.2020 II 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

2. 03.06.2020 I 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

 03.06.2020 II 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof.Carp Daniela 

3. 04.06.2020 I 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof. Carp Daniela 

 04.06.2020 II 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

4. 05.06.2020 I 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

 05.06.2020 II 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof. Carp Daniela 

5. 09.06.2020 I 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof. Carp Daniela 

 09.06.2020 II 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

6. 10.06.2020 I 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

 10.06.2020 II 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof.Carp Daniela 

7. 11.06.2020 I 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof. Carp Daniela 

 11.06.2020 II 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

8. 12.06.2020 I 8.00 MATEMATICA Prof. Simion Ana Maria 

 12.06.2020 II 8.00 LIMBA SI LITERATURA 
ROMANA 

Prof.Carp Daniela 

 

 



 
 

NR. 

CRT. 

GRUPA NUMELE  SI  PRENUMELE  ELEVULUI ORA INCEPERE 

PREGATIRE 

1. I AGHERGHELOAIEI  ANCUȚA 8.00 

2. I CEOBÂCĂ  PATRICIA  DENISA  

FLORINA 

8.00 

3. I GRUBER  PAVEL  NECTARIE 8.00 

4. I LEȚ  LEONARD  MARIAN 8.00 

5. I MARC  PAVEL  OCTAVIAN 8.00 

6. I DÎRȚU  ELENA 8.00 

7. I ZUCĂ  ANTONELLA 8.00 

8. I BOSTAN  ANA 8.00 

9. I POPOVICI  DENIS  GABRIEL 8.00 

10. I CEUCĂ  SEBASTIAN  DUMITRU 8.00 

 

NR. 

CRT. 

GRUPA NUMELE  SI  PRENUMELE  ELEVULUI ORA INCEPERE 

PREGATIRE 

1. II BACIU  DRAGOȘ  ILIE 8.00 

2. II CHIRILĂ  MIHAELA 8.00 

3. II CIUCANU  PETRUȚ 8.00 

4. II GHERVASIA  ANDREEA  NICOLETA 8.00 

5. II GRUMĂZESCU  FLORIN 8.00 

6. II MAZILU  CLAUDIA  SÎNZIANA 8.00 

7. II NISTOR  VLĂDUȚ  CONSTANTIN 8.00 

8. II PĂDURARIU  LIUȚA  DENISA 8.00 

9. II RÂBU  SILVIU  FLORIN 8.00 

10. II SPUMĂ  ROBERTO  DANIEL 8.00 
 

     

 

 



 
 

ANEXA 3 

GRAFIC CU CADRELE DIDACTICE PROGRAMATE PE ZILE ÎN VEDEREA 

ÎNCHEIERII SITUAȚIEI ȘCOLARE LA CLASA a VIII-a 

VINERI 

22.05.2020 

LUNI 

25.05.2020 

MARȚI 

26.05.2020 

MIERCURI 

27.05.2020 

EDUCATIE 

TEHNOLOGICĂ 

LIMBA ROMÂNĂ EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ 

LIMBA ROMÂNĂ 

LIMBA ENGLEZĂ MATEMATICĂ LIMBA ENGLEZĂ MATEMATICĂ 

LIMBA FRANCEZĂ GEOGRAFIE LIMBA FRANCEZĂ GEOGRAFIE 

EDUCATIE MUZICALĂ ISTORIE EDUCAȚIE MUZICALĂ ISTORIE 

EDUCAȚIE PLASTICĂ BIOLOGIE EDUCAȚIE PLASTICĂ BIOLOGIE 

EDUCAȚIE FIZICĂ EDUCAȚIE 

SOCIALĂ/C.CIVICĂ 

EDUCAȚIE FIZICĂ EDUCAȚIE 

SOCIALA/C.CIVICĂ 

CHIMIE FIZICĂ CHIMIE FIZICĂ 

OPȚIONALE TIC OPȚIONALE TIC 

 

 

DIRECTOR,      

Prof. Samoilă Silviu Florinel                           


