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I. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după
caz, a 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 Olari Vasile Director 15.05.2020

Picioc Simona Membru CA 15.05.2020
Rapan Radu Membru CEAC 15.05.2020

1.2. Verificat Olari Catalina Responsabil CEAC 15.05.2020
1.3. Avizat Olari Vasile Responsabil

Comisie
Monitorizare

15.05.2020

1.4 Aprobat Olari Vasile Director 15.05.2020

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
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II. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

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. Editia 1 X

III. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia
din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Nr.crt
Scopul
difuzării

Exemplar
nr. Categorie Modul de distribuire

3.1 Aplicare/
Informare

1 Directori, Cadre didactice Difuzare electronic, email

3.2 Aplicare/
Informare

2 Elevi, părinti, parteneri
educationali, publicul larg

Postare site-ul scolii, facebook-
ul scolii, grupuri de comunicare

IV. Scopul procedurii operaţionale
Procedura operaţională reglementează implementarea măsurilor de prevenire și

combatere a infectării cu SARS CoV 2 și de organizare și desfășurare a activității de pregătire
pentru susținerea examenului de evaluare în perioada 2-12 iunie 2020, precum şi a activităţii de
încheiere a situaţiei şcolare a tuturor elevilor de la Scoala Gimnaziala” Iraclie Porumbescu”
Fratautii Noi.

V. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică tuturor cadrelor didactice şi elevilor de la Scoala Gimnaziala” Iraclie

Porumbescu” Fratautii Noi.

VI. Documente de referinţă:
- Legea educaţiei naţionale nr.1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completările şi modificările ulterioare.
- Hotărârea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de

Urgenţă, privind suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ de stat şi particular.
- Adresa MEC 8699/12.03.2020 privind suspendarea cursurilor în toate unitățile de

învățământ preuniversitar
- Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de

urgență pe teritoriul României.
- Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de

urgență pe teritoriul României.
- OMEC nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind aprobarea continuității

procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar.
- Planul Național de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor din

învățământul preuniversitar, aprobat cu nr. 93/RLB/22.04.2020.
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- Planul Județean de intervenție educațională în contextual suspendării cursurilor din
învățământul preuniversitar, aprobat cu nr. 2535/27.04.2020.

- Plan de intervenție educațională la nivelul scolii Fratautii Noi în contextul suspendării
cursurilor din învățământul preuniversitar.

- Măsuri cu privire la reluarea activităţii în sistemul de educaţie după încetarea stării de
urgenţă, aprobat cu nr. 545/28.04.2020.

- Ordinul Comun al MEC nr. 4220/08.05.2020 şi MS nr. 769/08.05.2020 pentru
stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în
unităţile /instituţiile de învăţământ.

- Ordonanță de urgență nr. 68 din 14 mai 2020 pentru modificarea și completarea unor
acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al
protecției civile.

VII. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

Definiţii
Nr.
Crt.

Termenul Definiţia şi/sau 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 realizarii activităţii, cu privire la
aspectul procesual

2 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

Abrevieri ale termenilor
Nr.
Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. PO Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. CA Consiliul de Administraţie
8. CP Consiliul Profesoral
9. CRP Consiliul Reprezentativ al Părinților
10. CSE Consiliul Școlar al Elevilor
11. CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
12. SCIM Sistem de Control Intern/Managerial
13. ISJ Inspectoratul Școlar Județean
14. DSP Direcția de Sănătate Publică
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VIII. Descrierea procedurii:
VIII. 1 Consultarea Consiliului Profesoral, Consiliului Reprezentativ al Părinților –

Asociației de Părinți, Consiliului Școlar al Elevilor, reprezentanților organizațiilor
sindicale, autorităților administrației publice locale pentru organizarea, în bune condiții, a
activităților

Conform Ordinului Comun al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului
Sănătății nr. 4220-769/08.05.2020, art. 7, conducerile unităților de învățământ răspund de
implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS CoV 2 și de
organizarea și desfășurarea activității de pregătire pentru susținerea examenului de evaluare la
nivelul Scoalii Gimnaziale” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi.

La nivelul Scoalii Gimnaziale” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi se va constitui un grup
de lucru format din membrii ai CA în vederea elaorării procedurii interne privind prevenirea și
combaterea infectării cu SARS CoV 2 în perioada de organizare și desfășurare a activității de
pregătire pentru susținerea examenului de evaluare.

 Termen:13.05.2020
 Responsabil: directorul scolii

Procedura elaborată de grupul de lucru va fi aprobată de către CA, iar măsurile vor fi
prelucrate tuturor categoriilor de personal.

 Termen:19.05.2020
 Responsabil: directorul scolii

Conducerea școlii va colabora cu CP, CRP, CSE, reprezentanții organizațiilor sindicale,
autoritățile administrației publice locale, în vederea implementării acțiunilor de prevenire și
combatere a infectării cu SARS CoV 2 și de organizare și desfășurare a activității de pregătire
pentru susținerea examenului de evaluare nationala la nivelul Scoala Gimnaziala” Iraclie
Porumbescu” Fratautii Noi.

 Termen: permanent
 Responsabil: directorul scolii

VIII. 2 Asigurarea informării ISJ Suceava și DSP Suceava în legătură cu situația
existentă la nivelul Scoalii Gimnaziale” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi

În vederea informării DSP Suceava, conducerea școlii va desemna o persoană cu atribuții
în menținerea legăturii directe cu această instituție.

 Termen: permanent
 Responsabil: directorul scolii

Conducerea unității va centraliza situația privitoare la elevii care vor participa la
activitățile de pregătire a examenului pentru evaluare nationala.

 Termen: 14.05.2020
 Responsabil: profesorii diriginți ai claselor a VII-a, directorul scolii

Conducerea unității va trimite la ISJ Suceava lista cu elevii, personalul didactic, didactic
auxiliar și nedidactic din Scoala Gimnaziala” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi care participă la
desfășurarea activităților de învățământ în perioada pregătirii elevilor și în perioada desfășurării
examenelor.

 Termen: 14.05.2020
 Responsabil: directorul scolii
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Conducerea unității va trimite, la DSP Suceava, numele elevilor, cadrelor didactice
personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul Scoalii Gimnaziala” Iraclie
Porumbescu” Fratautii Noi care sunt suspectați de îmbolnăvire cu SARS CoV2

În perioada examenelor această informare va fi făcută zilnic, înainte de fiecare probă de
examen.

 Termen:permanent
 Responsabil: directorul, persoana desemnată

VIII. 3 Pregătirea cadrului fizic de desfășurarea activităților de pregătire pentru
susținerea examenului de evaluare nationala

În vederea prevenirii și combaterii infectării cu SARS CoV 2 în perioada desfășurării
activităților de pregătire a examenului de evaluare și a probelor scrise ale evaluarii naționale vor
fi achiziționate, în cantități suficiente, materiale și echipamente de protecție și pentru dezinfecție
(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini, săpun lichid,
dispenser de săpun, hârtie igienică, prosoape de hârtie etc.).

 Termen: 25.05.2020
 Responsabil: director, serviciul contabilitate

Igienizarea și dezinfecția spațiilor în care se desfășoară activități în școală se va realiza
zilnic astfel:

Cancelaria va fi igienizată, zilnic, astfel: după plecarea cadrelor didactice, pardoseala și
mobilierul vor fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, după care va fi
închisă. Se va deschide dimineața pentru aerisire și folosire.

Coridoarele vor fi igienizate, zilnic, astfel: o data, pe parcursul zilei, după sosirea
grupelor de elevi la pregătire, coridoarele vor fi spălate cu apă cu detergent și o dată după
plecarea personalului și elevilor, după ce sălile de clasă au fost dezinfectate, holurile vor fi
spălate cu substanțe biocide.

Suprafețele expuse aglomerării (ex. intrarea în școală, holul central de la etaj) vor fi
dezinfectate de 2-3 ori pe zi cu apă și detergent și apoi cu substanțe biocide.

Grupurile sanitare vor fi igienizate, zilnic, astfel: o data pe parcursul zilei, la ora 11, vor
fi spălate cu apă și detergent apoi cu clor și o data după plecarea personalului și elevilor, după
dezinfecția holurilor, vor fi spălate/vor fi adăugate substanțe biocide.

Sălile de clasă (mobilier – catedră, pupitre, scaune, pervaze, cremonă geamuri,
pardoseală) vor fi dezinfectate zilnic cu apă și detergent și apoi cu substanțe biocide pe bază de
clor sau alcool.

Îngrijitorilor școlii li se vor repartiza sectoare de activitate și sarcini precise de către
director.

Îngrijitorii vor fi instruiți de către director pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin și vor
semna procese verbale de luare la cunoștință.

 Termen: 25.05.2020
 Responsabil:muncitori, verifică director

Unitatea de învățământ va asigura consumabilele necesare dezinfectării mâinilor,
încălțămintei, materiale de protecție pentru elevi și profesori:

 la toalete: dispensere cu săpun lichid lângă lavoare; prosoape de hârtie pentru
mâini; dispensere cu dezinfectant pentru mâini la intrarea în toaletă; suporturi și
hârtie igienică în fiecare cabină de toaletă;

 pe holuri: dispensere cu dezinfectant;
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 la intrare în școală: covorașe dezinfectante;
 la ieșire din școală: spații special amenajate pentru depozitarea măștilor folosite;
 dispositive din care vor putea fi luate măști faciale noi;
 mănuși pentru îngrijitori.
 Termen: 25.05.2020
 Responsabil: serviciul contabilitate, administrator, monitorizează director

Stabilirea și marcarea corespunzătoare a circuitelor de deplasare
În funcție de numărul de elevi și grupe, se stabilesc spațiile de desfășurare a activităților

și circuitele de deplasare din cadrul unității de învățământ. (Anexa 1.)
Circuitele de deplasare din curtea și din interiorul școlii vor fi marcate corespunzător

dinspre intrarea în curtea școlii spre intrarea în scoala, dinspre intrarea în scoala către sălile de
clasă și dinspre sălile de clasă spre ieșire.

 Termen: 25.05.2020
 Responsabil: director, personal nedidactic si auxiliar

Profesorii și elevii sunt informați în legătură cu circuitele de deplasare înainte de
începerea activităților de pregătire pentru susținerea examenului de evaluare.

 Termen: 29.05.2020
 Responsabil: director, profesorii diriginți ai claselor aVIII-a

La ieșirea din școală, va fi amenajat și semnalizat corespunzător, un loc special pentru
depozitarea măștilor purtate.

La ieșirea din școală, va fi amenajat și semnalizat corespunzător, un loc special pentru
preluarea măștilor noi.

 Termen: 25.05.2020
 Responsabil: director, personal nedidactic

Informarea elevilor cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu
SARS CoV 2

În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate, la vedere,
mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-
CoV-2.

 Termen: permanent
 Responsabili: directorul .

VIII. 4 Organizarea activității de pregătire a elevilor pentru susținerea Examenului
de Evaluare Nationala

 Constituirea grupelor de elevi
Profesorii diriginți ai claselor a VIII-a vor întocmi listele cuprinzând elevii care doresc să

participe la activitatea de pregătire pentru susținerea Examenului de Evaluare Nationala
desfășurată în școală. Aceste liste vor fi întocmite în urma consultării părinților elevilor, care
decid dacă elevul va participa sau nu, după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau
membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta
de peste 65 de ani).

Listele vor fi transmise directorului Scoalii Gimnaziala” Iraclie Porumbescu” Fratautii
Noi care le va centraliza la nivelul unității.
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În funcție de numărul de participanți din fiecare clasă, se vor constitui grupe de cel mult
10 elevi. (Anexa 2)

 Termen: 15.05.2020
 Responsabili: director

 Repartizarea elevilor în spațiile de desfășurare a pregătirii
Grupele de elevi constituite vor fi repartizate în spații de desfășurare a pregătirii,

(Anexa 2), ținându-se cont de faptul că activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi și un
cadru didactic în fiecare sală de clasă, situați la cca. 2 metri distanță unul de altul (amplasarea în
bănci se va face asimetric, începând cu banca a doua din fața catedrei, în jurul fiecărui elev
existând cel puțin o bancă liberă în toate direcțiile).

Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării
activităților.

Locul în sală al elevilor va fi prestabilit, pupitrele vor fi individualizate cu numele
elevului.

Locul va fi păstrat de elev pe tot parcursul perioadei în care se vor desfășura activități de
pregătire.

Pe ușa sălii de clasă vor fi lipite reprezentări grafice care să indice locul elevului în sală,
astfel încât elevul să ajungă la locul prestabilit urmând calea cea mai directă/parcurgând distanța
cea mai scurtă.

Profesorul va găsi pe catedră o reprezentare grafică care indică locul fiecărui elev în sală,
va îndruma elevii către locurile prestabilite și va monitoriza, pe parcursul întregii perioade,
păstrarea locului în bancă de către fiecare elev.

Profesorii de serviciu pe școală vor primi grafice de repartizare a grupelor de elevi și li se
vor repartiza grupe de elevi dispuse în cadrul aceluiași sector (Anexa 5).

 Termen: 29.05.2020
 Responsabili: directorul, , cadrele didactice care realizează pregătirea elevilor

 Programarea activităților de pregătire
Programarea activităților de pregătire se va face cu respectarea următoarelor condiții:

durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 2 ore (câte 50 de
minute pentru fiecare disciplină în parte, cu o pauză de 10 minute între ele).

Programarea pauzelor se va face astfel încât să nu fie mai mult de două grupe
concomitant în pauză. (Anexa 4)

 Termen: 25.05.2020
 Responsabili: director

 Accesul elevilor în școală
Accesul elevilor în școală se va face pe clase, la intervale de 15 minute, indiferent de

numărul de elevi din clasă, începând cu ora 8.15. (Anexa 4)
Elevii vor veni cu 15 minute înainte de începerea orei de pregătire, pentru a putea fi

efectuat controlul medical.
Accesul se va face prin intrarea elevilor, atat la scoala centrala cat si la Scoala Costisa,

vor fi 2 grupe de elevi care vor venii la o distanta de 30 min. intre ele pentru a nu interactiona.
Elevii vor fi dirijați către cele două intrări de către cei doi profesori de serviciu din curte.

Intrarea în incinta scolii se va face după verificarea temperaturii de către două cadre
medicale. În situația în care un elev prezintă simptome (temperatură mai mare de 37.30) sau
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există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară (prezintă semne de viroză respiratorie), nu
i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de
familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament.

Elevii vor păși pe covorașele tip tavă în care se va afla substanța dezinfectantă, după care
își vor dezinfecta mâinile la dispozitivele medicale amplasate la intrarea pe coridorul unde se
află sala de clasă repartizată..

Elevii vor fi conduși către sălile de clasă de către profesorii care susțin orele de
pregătire/de către cei trei profesori de serviciu desemnați pe fiecare aripă și nivel.

Pentru deplasarea către sălile de clasă elevii vor folosi marcajele/însemnele existente.
 Termen: permanent în perioada de realizare a activității de pregătire și în cea

de susținere a examenelor
 Responsabili: directoru, profesori de serviciu pe școală

 Deplasarea elevilor în curtea și în interiorul școlii
Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în sala de clasă se va realiza pe un traseu bine

delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică, în șir indian.
Circulația pe holuri se va face exclusiv pe partea dreaptă, pe lângă perete, în șir indian,

păstrându-se distanța de 2 metri față de persoana din față si față de persoana care circulă din sens
opus.

În timpul pauzelor nu este permisă ieșirea elevilor din incinta colegiului. Elevii pot să se
depaseze (cu respectarea regulilor de distanțare fizică) pentru dezinfectarea mâinilor, la toaletă,
sau la dozatoarele de apă.

Deplasarea elevilor va fi monitorizată de profesorii de serviciu.
 Termen: permanent
 Responsabili: cadre didactice, profesori de serviciu

VIII. 5 Desfășurarea activităților de pregătire cu elevii
Elevii vor fi informați de către profesorii diriginții în legătură cu programul activităților.

(Anexa 4)
Elevii vor respecta ora de sosire în școală și programul (durata pauzelor).
Grupele de elevi își vor păstra sala de clasă pe toată perioada desfășurării pregătirii.
În fiecare sală de clasă vor fi afișate, la vedere, mesaje de informare cu privire la

normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV 2.
În fiecare clasă în care se desfășoară activități de pregătire, va fi afișat programul de

pregătire (intervalul în care se desfășoară orele și cel pentru pauzele intermediare).
Repartiția și programul claselor vor fi afișate și în cancelarie, pe holuri și pe ușile sălilor

de clasă.
Elevii vor intra în sala de clasă cu încălțămintea și mâinile igienizate.
Ușile de aces în școală, precum și cele ale sălilor de clasă vor fi deschise, elevii nu vor

atinge clanțele.
Profesorul va închide ușa clasei după intrarea tuturor elevilor și o va lăsa deschisă în

timpul pauzei.
Elevii vor respecta regulile de distanțare fizică pe tot parcursul desfășurării activităților

de pregătire (în timpul orelor și al pauzelor intermediare).
Cadrele didactice vor respecta programul desfășurării activității proprii de pregătire (vor

intra și vor ieși din clasă conform programului).
Elevii și personalul didactic vor purta masca de protecție pe toată durata activității.
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Elevii își pot igieniza, periodic, mâinile pe parcursul activității, folosind servețele
igienizante, geluri antibacteriene din dotarea proprie.

Elevii se vor deplasa prin clasă în timpul orei doar în cazul în care trebuie să lucreze la
tablă, individual, în condiții de păstrare a distanței, fiind interzis ca doi elevi să utilizeze aceeași
cretă.

Cadrele didactice nu se vor plimba prin clasă în timpul desfășurării pregătirii.
Cadrele didactice pot folosi tabla școlară. Doar cadrele didactice vor folosi buretele

pentru ștergerea conținuturilor notate pe tablă.
Pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât, elevii de la grupe diferite să

nu interacționeze fizic.
În timpul pauzelor intermediare se va aerisi clasa.
Se recomandă ca, pe durata pauzelor intermediare, elevii să rămână în sălile de clasă,

ieșirea pe holuri să se facă doar pentru aprovizionare cu apă și pentru deplasare la toaletă.
Elevii nu pot părăsi incinta scolii pe durata pauzelor intermediare.
Este recomandat ca elevii să mănânce dimineața acasă.
Elevii își pot aduce recipiente cu apă pentru consumul propriu. Este recomandat ca aceste

recipiente să fie desfăcute după igienizarea, în prealabil, a mâinilor.
Elevii își vor aduce caiete de notițe pe care le vor înveli cu coperți de plastic care pot fi

dezinfectate ulterior.
La încheierea programului zilnic de pregătire, profesorul care a susținut ultima oră din

program conduce elevii spre ieșire.
Cadrele didactice vor supraveghea, cu strictețe, respectarea de către elevi a măsurilor de

distanțare și a măsurilor igienico-sanitare.
 Termen: permanent
 Responsabili: cadre didactice, profesori de serviciu

VIII. 6 Părăsirea școlii de către elevi
La sfârșitul programului zilnic, elevii vor fi însoțiți până la ieșirea din școală de către

cadrul didactic care a susținut ultima oră din programul de pregătire pentru ziua respectivă.
Dacă unii elevi vor pleca acasă după două ore, vor anunța profesorul pentru a fi însoțiți

spre ieșire.
Elevii și profesorii vor părăsi școala la sfârșitul programului propriu, ieșind pe ușa

principală (intrarea profesorilor), respectând regulile de distanțare fizică.
La ieșirea din școală, elevii și profesorii vor depozita măștile folosite în spațiile special

amenajate și vor primi alte măști pentru deplasarea spre domiciliu.
Este recomandat ca elevii să se deplaseze direct către domiciliu, respectând normele de

distanțare fizică și măsurile în vigoare privitoare la prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu
SARS CoV 2.

 Termen: permanent
 Responsabili: cadre didactice, profesori de serviciu

VIII. 7 Asigurarea unor forme alternative de instruire pentru elevii care nu
participă la activitățile organizate în scoală în perioada 2-12 iunie.

Pentru elevii de clasa a VIII-a care nu participă la activitățile de pregătire organizate în
școală în perioada 2 -12 iunie, profesorii vor asigura forme alternative de învățare:
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- posibilitatea de a se conecta on-line la activitățile organizate în școală (dacă
profesorul dispune de mijloacele necesare);

- trimiterea unor resurse educaționale care să poată fi utilizate pentru studiul individual;
- trimitere de teste de antrenament sau subiecte asemănătoare elaborate de profesor;
- organizarea unor întâlniri on-line.

 Termen: permanent
 Responsabili: cadrele didactice care predau discipline la care se susțin

probe de examen national

IX. Încheierea situației școlare a elevilor

Accesul cadrelor didactice în școală se va face după aceleași reguli ca și pentru elevi.
Cataloagele sunt repartizate în clase distincte la ore anuntate, conform Anexei .
Cadrele didactice nu vor avea acces în cancelarie pentru încheierea situațiilor școlare.
Cadrele didactice vor fi informate în legătură cu repartiția cataloagelor în săli.
Cadrele didactice vor respecta regulile de distanțare socială.
Notele vor fi acordate respectând prevederile actului normativ nr. 545/DGIP/28.04.2020 emis
de către Ministerul Educațieri Naționale și ale Ordinului Ministrului Educației și Cercetării
nr. 4249/15.05.2020, și vor fi consemnate în cataloage în perioada 2-5 iunie pentru elevii
claselor a VIII-a și în perioada 2-11 iunie pentru elevii claselor pregatitoare-VII.
Mediile vor fi încheiate în conformitate cu prevederile legale specifice acestei perioade, fără
teze și cu minim două note la fiecare disciplină, în conformitate cu prevederile actului
normative și ale OMEC mai sus menționate, în perioada 2-5 iunie la clasele a VIII-a și în
perioada 9-11 iunie la clasele a preg.-VII.
Ședințele Consiliul Profesoral în vederea aprobării încheierii situațiilor școlare se vor
organiza on-line, prin videoconfrință, în ultima zi de școală, conform structurii anului școlar
(5 iunie la clasele aVIII-a și 12 iunie la restul claselor).

X. Dispoziții finale
Prezenta procedura va fi adusă la cunoştinţă și prezentată tuturor cadrelor didactice, elevilor

şi părinţilor de la Scoala Gimnaziala” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi, astfel:
-prin transmitere on-line (grupuri de WhatsApp, Messenger, e-mail) către toate cadrele

didactice, imediat după aprobarea acesteia de către Consiliul de Administrație, de către directorul
unității școlare;

-prin prezentare directă, de către director într-o ședință a Consiliului Profesoral organizată
prin videoconferință în săptămâna 2-5 iunie;

-prin transmitere on-line (grupuri de WhatsApp, Messenger, e-mail) către elevii din clasele a
VIII-a și părinții acestora de către diriginții claselor a VIII-a; acolo unde există posibilitatea și
prin prezentare direct în videoconferințe.

XI. Responsabilități
Toate cadrele didactice sunt responsabile pentru buna organizare şi desfăşurare a activității

de pregătire pentru susținerea examenului de evaluare şi a încheierii situaţiei şcolare a tuturor
elevilor în perioada 2-12 iunie 2020 la Scoala Gimnaziala” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi.

Conducerea şcolii este responsabilă pentru organizarea și monitorizarea activităţilor de
pregătire pentru susținerea examenului de evaluare şi a încheierii situaţiei şcolare a tuturor
elevilor în perioada 2-12 iunie 2020 la Scoala Gimnaziala” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi .
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ANEXA 1

CIRCUITELE DE ACCES ALE ELEVILOR ȘI PROFESORILOR

CIRCUITUL nr. 1 - locatie Scoala Gimnaziala” Iraclie Porumbescu” Fratautii Noi

●utilizatori: elevii celor 2 grupe constituite la nivelul claselor a VIII a _ Scoala Centru + Scoala
Sasca profesorii care susțin activități de pregătire la cele două clase (Olari George, Moisuc
Magda, Daniliuc Nicoleta), personalul auxiliar și de îngrijire;
●poziție: Scoala Centrala
●cale de acces intrare: poarta principală curte;
●traseu intrare: ușă acces spate principală – coridor de legătură – sala repartizata ( cabinet istorie
+ cabinet matematica)
●săli de clasă deservite: 2
●grupe repartizate:

-sala 1 – 10 elevi;
-sala 2 – 10 elevi;

●traseu ieșire: sală de clasă repartizată -coridor central – ușă acces față;
●cale de acces ieșire: ușă față;
●zonă de circulație: coridorul în sensul de deplasare;
●culoare de redare: negru - indicator postat.

CIRCUITUL nr. 2
●utilizatori: elevii celor 2 grupe constituite la elevii de la scoala Costisa și profesorii care susțin
activități de pregătire la cele două clase (Panzaru Anca, Hurjui Iulia), personalul auxiliar și de
îngrijire;
●poziție: Scoaqla Samuil Isopescu Costisa - parter;
●cale de acces intrare: ușă elevi;
●traseu intrare: ușă acces poarta principala – coridor parter) – sală de clasă repartizată;
●săli de clasă deservite: 2 sali parter;
●grupe repartizate: 2 sali ( 8+8 elevi);
●traseu ieșire: sală de clasă repartizată – coridor ( parter) – – ușă acces față;
●cale de acces ieșire: ușă față;
●zonă de circulație: coridoaree în sensul de deplasare;
●culoare de redare: negru ( indicator postat).

ANEXA 2
COMPONENȚA NOMINALĂ A GRUPELOR

PENTRU PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ȘI CONSILIERE
ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE EVALUARE

ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE 2020
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VIII - CAPRENI- JACOTENI- CENTRU
Nr. crt./nume elev Limba română

OLARI
GEORGE

Matematică
MOISUC
MAGDA

1 BOGHEAN ANGELICA X X
2 DANILA BENI X X
3 JACOTA ALEX X X
4 SFICHI DANIELA X X
5 HUTAN DENISA X X
6 PRECOP ALEXANDRA X X
7 MOISUC CAMELIA X X
8 GALAN GABRIEL X X
9 CIOTAU IULIAN X X
10 CONFEDERAT IONUT X X

VIII - SASCA- CENTRU-VULIVA-
Nr. crt./nume elev Limba română

OLARI
GEORGE

Matematică
MOISUC
MAGDA

1 HRITCAN MARION X X
2 PANTESCU GABI X X
3 ANDRISAN BIANCA X X
4 ANDRISAN LOREDANA X X
5 FADOR EMILIA X X
6 IONESE DIMITRA X X
7 PLESCA EMA X X
8 MUTULIGA ROBERT X X
9 PLESCA MARINELA X X
10 PLESCA MARYN GEO X X

VIII - COSTISA SUS- CENTRU
Nr. crt./nume elev Limba română

PANZARU
ANCA

Matematică
HURJUI
IULIA

1 DREHLUTA ANCA X X
2 LAVRIC FLORIN X X
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3 LUNGU ALEXANDRA X X
4 LAVRIC MAGDA X X
5 COSTI IULIANA X X
6 COSTI CORNEL X X
7 SURUBA DENIS X X
8 NEMTOC BIANCA X X

VIII - COSTISA JOS- CENTRU
Nr. crt./nume elev Limba română

PANZARU
ANCA

Matematică
HURJUI
IULIA

1 COVACI CIOTAU MIHAI X X
2 HUTAN DARIUS X X
3 UNGUREAN DELIA X X
4 BURCIU LORENA X X
5 MOLOCI ROXANA X X
6 PANDACIUC ANDREEA X X
7 PANDACIUC ROBERT X X
8 HRINCESCU EDUARD X X
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ANEXA 3
REPARTIȚIA ÎN SĂLI DE CLASĂ A GRUPELOR

PENTRU PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ȘI CONSILIERE
ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE EVALUARE ȘI A PROFESORILOR

CARE ÎNCHEIE SITUAȚIILE ȘCOLARE
ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE 2020

ANEXA 3 A
REPARTIȚIA GRUPELOR ÎN SĂLI DE CLASĂ

PENTRU PROGRAMUL DE PREGĂTIRE

Grupa Sala
repartizată

Aripa
corp clădire

Acces
intrare
ușă spate

Nivel Clasă în
timpul
anului

VIII - CJC ISTORIE-GEO. PRINC.
CENTRU

principala parter VII

VIII-SCV MATEMATICA PRINC.
CENTRU

principală parter V

VIII-CS-C PARTER1 PRINC.
COSTISA

principală parter VI

VIII-CJ-C PARTER2 PRINC.
COSTISA

principală parter VIII
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ANEXA 3 B
REPARTIȚIA SĂLILOR DE CLASĂ

PE ACTIVITĂȚI CURENTE

Sala
de
clasă

Activitate alocată/desfășurată
cu caracter permanent

Corp
clădire

Acces
intrare
ușă spate

Nivel Clasă în
timpul
anului

1 Pregătire Eval. Nationala – VIII CJC central principală parter VII
2 Pregătire Eval. Nationala – VIII SCV central principală parter V
3 Pregătire Eval. Nationala – VIII CS-C central principală parter VI
4 Pregătire Eval. Nationala – VIII CJ-C central principală parter VIII
5 Încheiere medii – clasa V a Centru central principală parter V
6 Încheiere medii – clasa VI a Centru central principală etaj VI
7 Încheiere medii – clasa VII a Centru central principală parter VII
8 Încheiere medii – clasa VIII a Centru central principală etaj V
9 Încheiere medii – clasa I a Centru Corp B principală parter I
10 Încheiere medii – clasa II a Centru Corp B principală parter II
11 Încheiere medii – clasa III a Centru Corp B principală parter III
12 Încheiere medii – clasa IV a Centru Corp B principală parter IV
13 Încheiere medii – clasa Preg. Centru central principală parter Preg.
14 Încheiere medii – clasa I Costisa central principala etaj I
15 Încheiere medii – clasa II Costisa central principală parter II
16 Încheiere medii – clasa III Costisa central principală parter III
17 Încheiere medii – clasa IV. Costisa central principală etaj IV
18 Încheiere medii – clasa V. Costisa central principală etaj V
19 Încheiere medii – clasa VI Costisa central principală parter VI
20 Încheiere medii – clasa VII. Costisa central principală etaj VII.
21 Încheiere medii – clasa VIII Costisa central principală parter VIII
22 Încheiere medii – clasa Preg. Costisa central profesori parter Preg.
23 Încheiere medii – clasa Preg. Sasca central principală parter Preg.
24 Încheiere medii – clasa I Sasca central principala parter I
25 Încheiere medii – clasa II Sasca central principală parter II
26 Încheiere medii – clasa III Sasca central principală parter III
27 Încheiere medii – clasa IV. Sasca central principală parter IV
28 Încheiere medii – clasa V. Sasca central principală parter V
29 Încheiere medii – clasa VI Sasca central principală parter VI
30 Încheiere medii – clasa VII. Sasca central principală parter VII.
31 Încheiere medii – clasa VIII Sasca central principală parter VIII
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ANEXA 4
ORARUL PENTRU PROGRAMUL DE PREGĂTIRE ȘI CONSILIERE

ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE EVALUARE NATIONALA
ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE 2020

ANEXA 4.1. – ORAR Vineri – 5, 12 iunie

11-12 Scoala Centrala Olari George
11-12 Scoala Costisa Covasa Bianca
11-12 Scoala Sasca Ionesi Traian

VIII CENTRU – ora venirii: 9/9,30 CJC-SCV sapt. 2-5.VI.2020
interval oră disciplina profesorul
9,30-11,20 Limba română Olari George

9-11 Matematica- Moisuc Magda

VIII CENTRU – ora venirii: 9/9,30 CJC-SCV sapt. 9-12.VI.2020
interval oră disciplina profesorul

9-11 Limba română Olari George
9,30-11,20 Matematica Moisuc Magda

VIII COSTISA – ora venirii: 9/9,30 CS-C - CJ-C sapt. 2-5.VI.2020
interval oră disciplina profesorul
9,30-11,20 Limba română Panzaru anca

9-11 Matematica Hurjui Iulia

VIII COSTISA – ora venirii: 9/9,30 CS-C - CJ-C sapt. 9-12.VI.2020
interval oră disciplina profesorul
9,30-11,20 Limba română Panzaru Anca

9-11 Matematica Hurjui Iulia
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ANEXA 5
GRAFICUL PROFESORILOR DE SERVICIU

ȘI AL PROFESORILOR CARE ÎNCHEIE SITUAȚIILE ȘCOLARE
ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE 2020

ANEXA NR. 5 A –
GRAFICUL PROFESORILOR DE SERVICIU

ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE 2020

ZIUA DATA PROFESORUL LOCUL/CIRCUITUL
marți 2, 9 iunie Bujdei Danut Poartă acces curte Centru
marți 2, 9 iunie Rapan Radu Poarta acces curte Costisa
marți 2, 9 iunie Olari Catalina Circuitul nr. 1
marți 2, 9 iunie Paslari Camelia Circuitul nr. 2

miercuri 3, 10 iunie Filip Bogdan Poartă acces curte Centru
miercuri 3, 10 iunie Panciuc Larisa Poarta acces curte Costisa
miercuri 3, 10 iunie Ionesi Traian Circuitul nr. 1
miercuri 3, 10 iunie Covasa Bianca Circuitul nr. 2

joi 4, 11 iunie Moisuc Marius Poartă acces curte Centru
joi 4, 11 iunie Ailenei Gheorghina Poarta acces curte Costisa
joi 4, 11 iunie Picioc Simona Circuitul nr. 1
joi 4, 11 iunie Robu Andreea Circuitul nr. 2

vineri 5, 12 iunie Moloce Abel Poartă acces curte Centru
vineri 5, 12 iunie Miron Cezar Poarta acces curte Costisa
vineri 5, 12 iunie Daniliuc Nicoleta Circuitul nr. 1
vineri 5, 12 iunie Smalbergher Sabina Circuitul nr. 2
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ANEXA NR. 5 B –
GRAFICUL PROFESORILOR CARE ÎNCHEIE SITUAȚII ȘCOLARE

ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE 2020

ÎN PERIOADA 2-5 IUNIE 2020 clasa VIII a
CENTRU+ SASCA

ZIUA DATA PROFESORUL LOCUL/cabinet
marți 2 iunie Bujdei Danut - (9.30-10) Clasa VIII - lb. romana
marți 2,iunie Olari Vasile - 12.30-13) Clasa VIII - lb. romana
marți 2 iunie Olari Catalina ( 10.20-11) Clasa VIII - lb. romana
marți 2 iunie Paslari Camelia (11.30-12) Clasa VIII - lb. romana

miercuri 3 iunie Filip Bogdan (9.30-10) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 3 iunie Panciuc Larisa(11.30-12) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 3 iunie Ionesi Traian ( 10.20-11) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 3 iunie Munteanu Constantin ( 12.20-13) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 3 iunie Moloce Abel ( 12.30-13.10) Clasa VI- fizica

joi 4 iunie Olari George -12.20-12.50 Clasa VIII - lb. romana
joi 4 iunie Moisuc Magda 11-11.30 Clasa VIII - lb. romana
joi 4 iunie Picioc Simona 9.20-10.50 Clasa VIII - lb. romana
joi 4 iunie Robu Andreea 11.40-12.10 Clasa VIII - lb. romana
joi 4 iunie Moisuc Marius 9.30-10 Clasa VIII - lb. romana

vineri 5 iunie Ionesi Traian10-11 Clasa VIII - lb. romana
vineri 5, iunie Olari George 11.30-12.30 Clasa VIII - lb. romana

ÎN PERIOADA 2-5 IUNIE 2020 clasa VIII a
COSTISA

ZIUA DATA PROFESORUL LOCUL/cabinet
marți 2 iunie Moisuc Marius (11.10-11.40) Clasa preg./intrare prof.
marți 2,iunie Rapan Radu- (9.30-10) Clasa preg./intrare prof.
marți 2 iunie Hurjui Iulia -( 11.50-12.20) Clasa preg./intrare prof.
marți 2 iunie Paslari Camelia (10.20-10.50) Clasa preg./intrare prof.

miercuri 3 iunie Prelipcean Petru (9.30-10) Clasa preg./intrare prof.
miercuri 3 iunie Panciuc Larisa(9.30-10) Clasa preg./intrare prof.
miercuri 3 iunie Ionesi Traian ( 11.30-12) Clasa preg./intrare prof.
miercuri 3 iunie Covasa Bianca ( 10.20-11) Clasa preg./intrare prof.
miercuri 3 iunie Panzaru Anca ( 12-12.20) Clasa preg./intrare prof.

vineri 5 iunie Covasa Bianca Clasa preg./intrare prof.
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ÎN PERIOADA 9-12 IUNIE 2020 clasa PREGATITOARE -VII
CENTRU+ SASCA

ZIUA DATA PROFESORUL LOCUL/cabinet
marți 9 iunie Bujdei Danut - (9.30-10.20) Clasa VIII - lb. romana
marți 9,iunie Olari Vasile - 13-13.50) Clasa VIII - lb. romana
marți 9 iunie Olari Catalina -( 10.30-11.20) Clasa VIII - lb. romana
marți 9 iunie Paslari Camelia (11.30-12.50) Clasa VIII - lb. romana
marti 9 iunie Ungureanu Constantin13.13.50 Clasa VI a chimie
marți 9 iunie Nicolaica Aurora (9.40-10.20) Clasa pregatitoare
marți 9 iunie Hutuleac Doina (10.10-10.50) Clasa I
marți 9 iunie Nicoara Elena (11-11.40) ClasaII

miercuri 10 iunie Filip Bogdan (9.30-10.20) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 10 iunie Panciuc Larisa(11.30-12.20) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 10 iunie Ionesi Traian ( 10.30-11.20) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 10 iunie Munteanu C-tin( 12.30-13.20) Clasa VIII - lb. romana
miercuri 10 iunie Moloce Abel ( 12.30-13.20) Clasa VI -chimie
miercuri 10 iunie Grigoras Adela(9.40-10.20) Clasa III
miercuri 10 iunie Moisuc Anca(10.10-10.50) Clasa - IV

joi 11 iunie Olari George -12.40-13.30 Clasa VIII - lb. romana
joi 11 iunie Moisuc Magda 11.40-12.30 Clasa VIII - lb. romana
joi 11 iunie Picioc Simona 10.30-11.20 Clasa VIII - lb. romana
joi 11 iunie Robu Andreea 11.40-12.30 Clasa VIII - lb. romana
joi 11 iunie Moisuc Marius 9.30-10.20 Clasa VIII - lb. romana

vineri 12 iunie Moisuc Magda Clasa VIII - lb. romana
vineri 12, iunie Olari Catalina Clasa VIII - lb. romana
vineri 12, iunie Picioc Simona Clasa VIII - lb. romana

ÎN PERIOADA 9-12 IUNIE 2020 clasa PREGATITOARE -VII
COSTISA

ZIUA DATA PROFESORUL LOCUL/cabinet
marți 9 iunie Moisuc Marius (12.30-13.20) Clasa preg./intrare prof.
marți 9,iunie Rapan Radu- (9.30-10.20) Clasa preg./intrare prof.
marți 9 iunie Hurjui Iulia -( 11.30-12.20) Clasa preg./intrare prof.
marți 9 iunie Robu Andreea -( 11.40-12.30) cancelarie
marți 9 iunie Paslari Camelia (10.30-11.20) Clasa preg./intrare prof.
marți 9 iunie Miron Cezar -( 9.40-10.30) cancelarie
marți 9 iunie Rapan Rodica -( 10.40-12.30) cancelarie
marți 9 iunie Chiras Alina -( 10.50-11.30) Clasa VII etaj

miercuri 10 iunie Prelipcean Petru (11.10-12) Clasa VII etaj
miercuri 10 iunie Panciuc Larisa(9.30-10.20) Clasa preg./intrare prof.
miercuri 10 iunie Ionesi Traian ( 11.30-12.20) Clasa preg./intrare prof.
miercuri 10 iunie Covasa Bianca ( 10.30-11.20) Clasa preg./intrare prof.
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miercuri 10 iunie Panzaru Anca ( 11.40-12.30) cancelarie
miercuri 10 iunie Nemtoc Vasile(9.40-10.30) cancelarie
miercuri 10 iunie Ungurean Gheorghina(10.10-11) Clasa VII

ÎN PERIOADA 9-12 IUNIE 2020 clasa PREGATITOARE -VII
CENTRU+ SASCA

ZIUA DATA PROFESORUL LOCUL/cabinet
marți 9 iunie Foca Sorin - (9-10) cancelarie
marți 9 iunie Buzila Nicoleta - ( 10.10-11) cancelarie
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