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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau, după caz, 

a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operațiunea 

 

Numele si prenumele 
Functia 

 

Data 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1 Elaborat Ec. Crișan Sanda Administrator 14.05.2020  

2 Verificat Prof. Păcală Monica Sonia Responsabil  

Comisia SCIM 

 

15.05.2020  

3 Aprobat  Prof. Golășie Mironică Director 

 

19.05.2020  

 

Situația edițiilor și a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operaționale 

 

 
Ediția/ revizia in 

cadrul ediției 

 

Componenta revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 

1 2 3 4 

1.1. Ediția 1 

 

-     19.05.2020    

1.2 Revizia 1 

 

   

 

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale 

 

Nr. 

Crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 

Compartiment 

 
Funcția Nume și prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 



1 2 3 4 5 6 7 

1 Informare/ 

Aplicare 

1 Administrativ Administrator 

 

Crișan Sanda 19.05.2020 

 

 

2 Aprobare 2 Director Director Prof. Golășie Mironică 

 

19.05.2020  

3 Verificare 1 Comisia SCIM Președinte Prof. Păcală Monica 

Sonia 

 

19.05.2020  

4 Arhivare 1 Administrativ Administrator 

 

Crișan Sanda   

 

1. Scopul procedurii operaționale 
 

1.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate 

 Stabilirea metodologiei privind măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 a 

elevilor /personal didactic/personal didactic auxiliar/personal nedidactic în unitate (încheiere 

situație școlară, examen de certificare a competențelor profesionale).  

1.2. Dă asigurări cu privire la existenta documentației adecvate derulării activității. 

 Procedura are scopul de a realiza: un set de reguli clare cu privire la accesul și modul de desfășurare a 

activităților  în incinta Centrului de Pedagogie Curativă Simeria.  

 

1.3.  Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului, prin faptul că, 

procedurarea activității permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuiește pe cel în 

funcție la data elaborării prezentei proceduri. 

 

1.4. Sprijină auditul si/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare si/sau control, iar pe manager în 

luarea deciziei. Operațiunea atenta de verificare a documentației este un real sprijin pentru audit sau alte 

organisme abilitate in acțiuni de auditare, dar si pentru managerul unității in luarea deciziei pentru 

asigurarea bunei desfășurări a activității Centrului de Pedagogie Curativă Simeria.  

 

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

 

2.1.   Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională - măsurile de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 a elevilor, personalului didactic si nedidactic in incinta 

Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru realizarea activităților de încheiere a situației școlare și a  

examenului de certificare a competențelor profesionale. 

 

2.2.  Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul  portofoliului de activități desfășurate de 

activitatea procedurata este inițiata de:  



Personalul unitarii de învățământ 

 

2.3. Listarea principalelor activități de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurală: 

Prevenirea si combaterea îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. 

 

2.4.   Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate. 

- compartimentele furnizoare de date sunt: toate compartimentele; beneficiarul rezultatelor acestei activități 

procedurale: elevii; compartimentele implicate: sunt toate compartimentele. 

 

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 

3.1. Legislația primară 

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

 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; 

 Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVOD 19; 

 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; 

 

3.2. Legislația secundară 

 Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018; 

 Instrucţiunea 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; 

 Ordinul nr. 4267/841/2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor 

cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ; 

 Ordinul nr. 3577/831/2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi 

sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă. 
 

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității. 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a unității. 

4. Definiții si abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

 



4.1 Definiții ale termenilor   

Nr. 

crt. 

Termenul Definiţia şi/sau termenul dacă este cazul, actul care 

defineşte termenul  

1. Procedura operaţională 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 procesual; 

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;  

 

4.2 Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

Crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. MEC Ministerul Educației și Cercetării 

2. ISJ Hd Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 

3. CPC Simeria Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 

4. E Elaborare 

5. V Verificare 

6. Ap Aprobare 

7. Ah Arhivare 

 

5. Descrierea procedurii operaționale 

5.1. 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, în perioada 2-12 iunie 2020 și în timpul 

examenului de certificare a competențelor profesionale din CPC Simeria.  

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

unităţii de învăţământ are obligaţia de a informa Comitetul Local pentru Situații de Urgență Simeria și ISJ 

Hd cu privire la procedura menţionată. 

 

5.2 Documente utilizate 

5.2.1 Lista și proveniența documentelor 

- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct. 3. 

5.2.2 Conținutul și rolul documentelor 



- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de 

implementare a activității procedurate. 

5.2.3 Circuitul documentelor 

- Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii unității a prevederilor 

legale care reglementează activitatea procedurată, elaboratorul va difuza procedura conform listei 

cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 

operaţionale 

5.3 Resurse necesare 

5.3.1 Resurse materiale  

- Biocide, dezinfectanţi pe bază de alcool sau clor, dispozitive pentru dezinfectanţi,  termometru cu 

infraroşu, măști, mănuși, covoraşe dezinfectante, benzi pentru distanțare, săpun, prosoape de hârtie sau 

uscătoare pentru mâini, hârtie igienică.  

- Computer, imprimantă, copiator, consumabile (cerneală/toner), hârtie xerox, dosare.  

5.3.2 Resurse umane  

- Conducătorul unității, Compartimentele prevăzute în organigrama unității. 

5.3.3 Resurse financiare   

- Conform Bugetului aprobat al unității 

5.4 Modul de lucru 

5.4.1 Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității 

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate 

compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 

5.4.2 Derularea operațiunilor și acțiunilor activității 

Conducerea unității de învățământ răspunde de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere 

a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program, în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: 

consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile 

administrației publice locale. 

Etapele procedurii operaţionale: 

Nr. ETAPA Descrierea operațiunilor Responsabili Termen 



crt. 

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. 

Discutarea acesteia în CP al şcolii. 

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  

19 mai 

2020 

2 

Realizarea 

unui program 

de desfăşurare 

a activităţilor. 

 Încheierea situației școlare a fiecărui elev înscris în 

anul școlar 2019-2020 

Realizarea Certificatelor de absolvire specifice  

Organizarea examenului de certificare a 

competențelor profesionale pentru absolvenții clasei 

a XII-a din învățământul profesional 

Diriginţii 

claselor  şi 

directorul 

unităţii de 

învăţământ. 

27 mai 

2020  

 

3 

Asigurarea 

personalului 

medical. 

Achiziţionarea 

materialelor 

de igienă şi de 

protecţie 

sanitară 

necesare.  

  Efectuarea zilnică a triajului epidemiologic de către 

asistenta medicală a unității, pe toată durata de 

desfășurare a activităților. 

D-na Moldovan Diana, asistent medical la CPC 

Simeria, este persoana desemnată pentru a ține 

permanent legătura cu DSP Hunedoara, informând 

despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la 

elevi sau personalul unității 

Achiziţionarea materialelor de igienă şi protecţie 

sanitară necesare (biocide, dezinfectanţi pe bază de 

alcool sau clor, termometru cu infraroşu etc.). 

Moldovan 

Diana 

 

 

Administrator 

financiar 

Administrator 

patrimoniu 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ 

02-12   

iunie 

2020 și 

în ziua 

examen

ului 

27 mai 

2020 

4 

Comunicare 

cu 

părinţii/tutorii 

şi elevii. 

 Diriginții elevilor care nu au încheiată situația 

școlară pe semestrul I vor lua legătura cu 

părinții/tutorii, în vederea stabilirii unei zile, în 

intervalul 2-12 iunie 2020, pentru susținerea unei 

lucrări scrise, pentru definitivarea situației școlare. 

Solicitarea va fi comunicată în scris acestora. 

Dirigintele clasei a XII-a ia legătura cu părinţii/tutorii 

legali ai elevilor în vederea stabilirii clare a celor care 

pot participa în condiţii de siguranţă la examen. Se 

definitivează lista şi se transmite directorului unităţii.   

De asemenea, se stabileşte de comun acord cu 

conducerea unității, programul şi mijlocul de 

transport al elevilor, cu respectarea măsurilor de 

Diriginții 

elevilor 

Dirigintele 

clasei a XII-a 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ 

27 mai 

2020 

 

12 iunie 

2020 



prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2. 

5 

Stabilirea sălii 

de examen, 

organizarea 

acesteia. 

Se organizează pe bănci, se lipesc etichete cu numele 

fiecărui elev astfel încât să se păstreze 2 metri 

distanţă între ei. 

Dirigintele 

clasei a XII-a 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ 

12 iunie 

2020 

6 

Comunicare 

cu cadrele 

didactice, 

personalul 

nedidactic şi 

didactic 

auxiliar  

Directorul/şefii de catedre ia/iau legătura cu tot 

personalul didactic din unitatea de învăţământ.  

Se solicită sprijinul personalului în vederea însoţirii 

elevilor la intrarea/ieşirea din unitate.  

 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ 

19 mai -

12 iunie 

2020 

7 

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 stabilesc traseele (uşa de intrare, uşa de ieşire, 

punctul de verificare al temperaturii corpului, 

distribuire a măştilor, de dezinfecţie cu produse 

biocid).  

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.   

Director, 

administrator 

patrimoniu 

25-29 

mai 

2020 

8 

Instruirea 

personalului 

didactic, 

didactic 

auxiliar şi 

nedidactic. 

Reinstruirea se va realiza în 2 iunie 2020, cu fiecare 

categorie de personal în parte, în săli separate, cu 

respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a 

infectării cu SARS-CoV-2, astfel încât fiecare 

angajat să cunoască circuitele, regulile şi atribuţiile 

ce îi revin: 

Pe coridoare, la grupurile sanitare şi sălile de 

clasă se va asigura curăţenia şi dezinfectarea regulată 

a pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, 

scaune), clanţe uşi, cremone geamuri, pervaz 

fereastră, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu 

substanţe biocide pe bază de clor sau alcool. Se va 

asigura curăţenia şi dezinfectarea întregului grup 

sanitar (vas WC, lavoare, clanţe, pardoseală), 

Director, 

administrator

patrimoniu, 

personalul 

unităţii de 

învăţământ  

2-12 

iunie 

2020 

În ziua 

examen

ului 



dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă 

pentru mâini la intrarea în toaleta unităţii, dispozitive 

cu săpun situate lângă lavoare, prosoape de hârtie sau 

uscătoare pentru mâini, hârtie igienică în fiecare 

cabină a toaletei.   

Accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie 

asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare 

persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare 

două persoane apropiate. 

La intrarea în unitate a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, va fi 

măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 

37,3 grade) de către cadrul medical desemnat care va 

asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a 

desfăşurării activităţilor. În situația în care un elev 

sau un cadru didactic, didactic-auxiliar sau 

nedidactic prezintă simptome, sau există suspiciunea 

că starea sa de sănătate este precară, nu i se va 

permite accesul în unitatea de învățământ, cu 

recomandarea de a se adresa medicului de familie 

pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei de 

tratament. La intrarea în unitatea de învăţământ vor 

fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie 

(covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe 

dezinfectante pentru mâini etc.).  

Intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe 

coridoare către sălile de clasă şi alte încăperi sunt 

stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate 

corespunzător şi dezinfectate în mod regulat. În toate 

spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii 

vor fi afişate mesaje de informare cu privire la 

normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării 

cu SARS-CoV-2. 

Se afişează la intrare şi în cele mai vizibile locuri din 

unitate regulile de conduită obligatorie pentru 

angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în 

spaţiul organizat de angajator, cu privire la 

prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-

CoV-2. 

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. 

Parcursul prin curtea şcolii până la intrarea în 

unitate se va realiza pe un traseu bine definit, 

delimitat şi semnalizat, respectând normele de 

distanţare fizică. Elevii vor fi însoţiţi de către un 

cadru didactic de la accesul în unitatea de învăţământ 

până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea 

activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire. 

Intrarea în sala de examen se va face în mod 

organizat, pe rând, păstrând distanţa de 2 m; 

spaţierile necesare se pot marca cu bandă colorată în 

faţa uşii. La intrarea în sală vor fi prevăzute 

dispozitive medicale cu substanţă dezinfectantă 

pentru mâini în număr suficient. Nu se va depăși 

numărul de maxim 10 persoane pe sală. 

În sala de examen pupitrele vor fi 

individualizate/prestabilite şi de asemenea se va 

asigura reprezentarea grafică a situării acestora la 

intrarea în sală, astfel încât să se asigure cunoaşterea 

amplasării lor fără a parcurge toată suprafaţa sălii; 

personalul ce asigură supravegherea va dirija 

candidatul direct către locul destinat. 

Elevii și personalul vor păstra distanţarea fizică 

necesară. Elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să 

aibă cel puţin 2 m pe rânduri și între rânduri.   

Unitatea de învăţământ asigură săpun, prosoape de 

hârtie, dispozitive cu dezinfectant pentru mâini, care 

vor fi reîncărcate regulat. 

Înainte de examen, se va aerisi sala de examen pentru 

o perioadă de cel puţin 30 se minute. 

Pe tot parcursul derulării examenului personalul 

didactic va supraveghea respectarea regulilor 

generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea 

socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor 

şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică 

folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur).  

Colectarea măştilor purtate se va face în locuri 



special amenajate, semnalizate corespunzător, în 

unitatea de învăţământ şi se vor colecta în pungi care 

se închid. Elevii şi personalul şcolii vor proceda la 

scoaterea acestora prin atingerea părţii exterioare, a 

elasticului, fără a atinge partea cea mai expusă, apoi 

se vor dezinfecta pe mâini. 

La sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o 

mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.    

9. 

Măsuri 

suplimentare 

pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

infectării cu 

SARS-CoV-2, 

privind 

siguranța 

elevilor 

transportați cu 

microbuzele 

școlare, pe 

traseul de la 

domiciliu la 

unitatea 

școlară și retur 

 Mijloacele de transport vor fi igienizate și 

dezinfectate corespunzător. 

La urcarea în microbuz, fiecărui elev i se ia 

temperatura de către cadrul didactic însoțitor, dacă nu 

există suspiciuni se dezinfectează, primește mască și 

mănuși și se așează respectând regulile de distanțare. 

Aceștia se vor așeza păstrând un rând gol între ei, 

precum și un scaun în față și în spate gol între ei. 

Ajuns la școală, lasă masca și mănușile în spațiul 

special amenajat, este preluat de un angajat al 

instituției și condus spre locul de triaj, la asistenta 

medicală, unde, dacă nu există simptome sau 

suspiciuni, primește alte echipamente de protecție și 

condus la sala de examen. 

La finalul activităților, fiecare elev este condus pe 

traseul de ieșire spre microbuzul școlar, după ce lasă 

masca și mănușile folosite și primește altele noi. 

Director, 

administrator  

de 

patrimoniu, 

personalul 

unităţii de 

învăţământ 

 

În ziua 

examen

ului 

 

5.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

Rezultatele activității vor fi valorificate de toate compartimentele din unitate. 

 

6. Responsabilități și răspunderi În derularea activităților 

Nr. 

crt. 

Compartimentul/ 

Operațiunea 

Administrator Comisia 

SCIM 

Director Arhiva 

1 Administrator E    

2 Președinte SCIM  V   

3 Director   Ap  

4 Secretar    Ah 

 

 



7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

Nr. 

crt. 

Ediție Data 

ediției 

Rev. Data 

reviziei 

Pag. Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

compartimentului 

        

 

8. DISPOZIȚII FINALE: 

 

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

din unitatea de învăţământ, elevii şi părinţii/tutorii legali. 

 

 

 

9. ANEXE 

 

Nr. anexă Denumire document 

Anexa nr. 1 Programul desfășurării activităților din perioada 2-12 iunie 2020 

1. Anexa nr. 2 Tabel nominal cu toţi elevii participanţi la examenul de certificare a 

competențelor profesionale 

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

participă la activitățile specifice din ziua examenului de certificare a 

competențelor profesionale, cu atribuţiile fiecăruia 

 

ANEXA 1 

Programul desfășurării activităților din perioada 2-12 iunie 2020 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele cadrelor 

didactice prezente în unitate 

Perioada 

1. Berger Cristina 11.06.2020 

2. Chiru Corina Maria 10.06.2020 

3. Chiru Luminița 02.06.2020 

4. Cîndișteanu Simona Cerasella 09.06.2020 

5. Coc Radu 02.06.2020 



6. Codarcea Sonia 04.06.2020 

7. Dancu Ioana Maria 03.06.2020 

8. Ghiorghe Adina 05.06.2020 

9. Hermenescu Liliana 12.06.2020 

10. Mariș Mihaela 04.06.2020 

11. Morariu Cristina 11.06.2020 

12. Muntean Emilia 10.06.2020 

13. Nistor Dorina 09.06.2020 

14. Ocolișan Carmen 02.06.2020 

15. Păcurar Nicoleta 10.06.2020 

16. Pâncotan Daniela 11.06.2020 

17. Pârlea Adriana 05.06.2020 

18. Simion Georgeta 09.06.2020 

19. Stănică Daniel 12.06.2020 

20. Stănică Iolanda 05.06.2020 

21. Trif Elena Diana 03.06.2020 

22. Trif Elena Mirela 03.06.2020 

23. Voica Camelia 04.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 2 

Tabel nominal cu toţi elevii participanţi la examenul de certificare a competențelor profesionale 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele elevului CNP 

1. Amarine Ana-Maria-Elena  

2. Burz Vasile  

3. Cetinesc Emil Andrei  

4. Cujbă Iulia-Alina  

5. Hărăstășan Roxana-Mihaela  

6. Peter Leontina Katalina  

7. Stoica Adelin  

8. Stoica Neli Ileana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 3 

Tabel nominal cu personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care participă la activitățile 

specifice din ziua examenului de certificare a competențelor profesionale   

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele personalului 

didactic, didactic-auxiliar și nedidactic 

prezent în unitate 

Atribuții/încadrare 

1. Golășie Mironică Președinte comisie examen 

2.  Pintea Adrian Vicepreședinte comisie examen 

3.  Cristea Ionela  Monitor de calitate 

4.  Sîrmai Cristina Secretar comisie 

5. Smeu Ștefan Dorin Membru evaluator comisie 

6. Stoi Anca Membru evaluator comisie 

7. Stănică Daniel Diriginte clasă  

8. Stan Loredana Profesor însoțitor 

9. Codarcea Sonia Profesor însoțitor 

10. Crișan Sanda  Aministrator patrimoniu 

11. Mic Lorena Secretar 

12. Moldovan Diana  Asistent medical 

13. Ciobanu Mihai Conducător auto 

14. Goia Petru Paznic 
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10. CUPRINS 

Nr. Componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

1 Coperta  1 

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediției sau, 

după caz, a reviziei in cadrul ediției procedurii operaționale 

2 

3 Situația edițiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operaționale 2 

4 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după, caz, 

revizia din cadrul ediției procedurii operaționale 

3 

5 Scopul procedurii operaţionale                           4 

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale           4-5 

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii operaţionale               5 

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în  procedura operaţională     6 

9 Descrierea procedurii operaţionale                       6-14 

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 14 

11 Formular evidență modificări 14 

12 Dispoziții finale 14 

13 Anexe 15-18 

14 Cuprins 19 

 

 


