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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediției procedurii operaționale. 

Nr. 

crt 

ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI 

PRENUMELE 
FUNCTIA DATA SEMNATURA 

0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Prof. NICULA 

VALENTIN  

Prof. POPOVICI 

IULIANA 

Membru CA 

 

Responsabil 

CEAC 

17.06.2020  

1.2. VERIFICAT Prof. DAVID ILIE 

DANIEL 

Director 

adjunct 

18.06.2020  

1.3 APROBAT Prof. RUSU 

CONTESINA 

MARIA 

Director  18.06.2020  

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Ediția/ revizia în 

cadrul ediției 
Componența revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se aplica 

prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

1 2 3 4 

2.1. Ediția 1 Procedură completă  17.06.2020 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Categorie 

 

Mod de distribuire 

1 2 3 7 

3.1. Aplicare 1 comisia de bacalaureat  

 

personalul didactic-auxiliar, 

personalul nedidactic 

Se predă pe bază de proces-verbal 

președintelui desemnat al comisiei de 

bacalaureat 

Electronic/WhatsApp – grup personal 

didactic -auxiliar; WhatsApp - grup 

personal nedidactic 

3.2. Informare  1 elevi, părinți, parteneri 

educaționali, comunitatea 

locală 

Postare pe site-ul școlii; pagina de 

Facebook a unității de învățământ 
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 4. CUPRINS: 

4.1. Scop 

4.2. Domeniul de aplicare  

4.3. Legislație 

4.4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

4.5. Descrierea procedurii  

4.6.Anexe   
 

4.1. Scop 

Procedura operațională reglementează modalitățile de acces în școală pe perioada desfășurării 

examenului de bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2020, circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/ dezinfecția unității de 

învățământ, în scopul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 
 

4.2. Domeniul de aplicare: 

 Procedura se aplică de către membrii comisiei de bacalaureat, personalul didactic-auxiliar, 

personalul nedidactic angajat la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”, pe perioada de desfășurare a 

examenului de bacalaureat conform OMEC nr. 4441/2020  
 

4.3. Legislație: 

 Legea Educație Naționale Nr. 1/2011, art. 83 (1), cu modificările și completările ulterioare; 

 OMEN Nr 3027/2018 privind modificarea și completarea Anexei - Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 

5079/2016;  

 Ordinul MEC Nr. 4115/ 10.04.2020 privind aprobarea pentru probele scrise ale examenului de 

bacalaureat național în anul școlar 2019-2020; 

 Ordinul MEC Nr. 545/ DGIP/ 28.04.2020 -Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de 

educație după încetarea stării de urgență; 

 Ordinul comun al MEC și MS Nr. 4220/769 din 08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 

 Ordinul comun al MEC și MS Nr. 4259/827 din 15.05.2020 

 Prevederile art. 10 alin. (2) lit. b, art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Hotărârea Nr. 28 / 11.06.2020 a  Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

 Ordinul MEC Nr. 4441/2020 privind modificarea și completarea Ordinului MEN Nr. 4950/2019 

privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național-2020; 

 Nota ISMB Nr. 10736/ 16.06.2020 privind pregătirea în bune condiții a examenului de 

bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie; 

 Nota ISMB Nr. 10827/ 17.06.2020 privind asigurarea permanenței în unitățile de învățământ 
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4.4.Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională:  

Nr. 

crt. 

Termen Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

respectiv 

1 Circuit intrare și ieșire 

membri comisie/ 

personal didactic-

auxiliar/ personal 

nedidactic/ elevi 

Parcursul obligatoriu pentru elevi, membrii comisiei de examen și 

personalul școlii, de la intrarea în curtea școlii și până la ieșirea din 

unitatea de învățământ, delimitat și semnalizat. 

2 Distanțare fizică Distanța de cca 2 m dintre oricare două persoane  

3 Măsuri igienico-

sanitare de prevenire a 

infecției cu SARS CoV 

2 

Dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, a sălilor unde se 

desfășoară probele de examen, respectiv activitatea comisiei de 

bacalaureat, a grupurilor sanitare, a sălilor de clasă (mobilier și 

pardoseală) și a materialelor/ instalațiilor utilizate pe parcursul 

desfășurării examenului de bacalaureat / activității în centrul de 

examen cu substanțe omologate și recomandate de către Ministerul 

Sănătății: biocide pe bază de alcool/ dezinfectanți chimici pentru 

uciderea/ distrugerea COVID -19, la finalul probei de examen și al 

programului comisiei de examen; purtarea măștii; igienizarea 

mâinilor cu dezinfectant sau cu apă și cu săpun. 

4. Intrarea / ieșirea Intrarea 1 – intrarea elevilor situată în aripa din Calea Șerban Vodă 

Intrarea 2 – intrarea elevilor din curtea școlii spre demisol aripa 

Șerban Vodă 

Intrarea 3 – intrarea elevilor din curtea școlii spre sala de sport a 

unității 

Intrarea 4 – intrarea elevilor situată în aripa Bdul. Dimitrie 

Cantemir, spre laboratoarele de informatică 

Intrarea 5 / Ieșirea pe ușa principală a școlii (intrarea profesorilor)  

 

4.5.Descrierea procedurii  

Membrii 

comisiei de 

bacalaureat 

 sosesc în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea 

școlii  pe intrarea elevilor (intrarea nr.1) din Calea Șerban-Vodă, deplasându-

se pe traseul marcat;  

 așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să 

fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în 

care temperatura lor depășește 37,3oC, se vor aplica măsurile prevăzute în 

documentele furnizate de MEC/ MS; 
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 indică elevilor, în funcție de repartiția pe săli, ce traseu să urmeze pentru a 

ajunge optim la sala de examen; lista sălilor de examen precum și modul de 

acces spre acestea constituie parte integrantă a prezentei proceduri–Anexa 1 

 desfășoară toate activitățile, purtând mască pe tot parcursul timpului și 

păstrând distanța fizică de cca 2m; 

 supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre 

elevi și a măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-

2; 

 indică elevilor, la ieșirea din sala de examen, traseul care trebuie urmat pentru 

părăsirea centrului de examen, respectiv ieșirea pe ușa principală a școlii, 

(intrarea 5). 

Elevii  sosesc la școală începând cu ora 7:30, conform programării ce va fi realizată 

de către comisia de examen; 

 depun obiectele personale la sala destinată depozitării bagajelor, adică sala de 

sport a școlii, urmând traseul marcat prin curtea școlii și folosind intrarea 3 

din curtea școlii spre sala de sport. Ies de la sala de bagaje, pe traseul marcat,  

în curtea școlii și se îndreaptă către intrarea specificată pentru sala de examen 

la care sunt repartizați;  

 așteaptă, distanțați în curtea școlii la 2 metri între ei, să fie preluați de un cadru 

medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor 

depășește 37,3oC, se aplică măsurile prevăzute în documentele furnizate de 

MEC/ MS; 

 intră în școală pe calea de acces stabilită conform repartizării, respectând 

normele de distanțare socială (2 metri între ei); 

 își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant,  iar 

pentru mâini  folosesc soluția dezinfectantă din dispenser-ul aflat în imediata 

apropiere a  ușii de intrare;  

 își aruncă masca în coșul de gunoi special amenajat și semnalizat 

corespunzător și primesc de la un membru al comisiei/ cadru medical o mască 

nouă;  

 se deplasează pe traseul marcat către sălile de examen la care au fost 

repartizați și vor păstra aceeași sală și aceeași bancă pe toată perioada 

desfășurării examenului de bacalaureat;  

 accesul în sala de examen se va face conform metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de bacalaureat; 

 se așază în băncile distanțate conform normelor în vigoare; 

 la finalul probei de evaluare, după predarea lucrării către profesorii asistenți, 

vor părăsi sala de examen și vor ieși din incinta școlii pe ieșirea 5; 
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 în cazul în care elevii au de recuperat obiecte personale, vor coborî la sala de 

bagaje, respectiv sala de sport a școlii, pe scările interioare, pe partea dreaptă 

a sensului de mers, folosind traseul marcat, și vor urca pe partea cealaltă 

părăsind apoi incinta școlii pe ușa principală, ieșirea 5; 

 înainte de ieșirea din școală, elevii vor arunca masca folosită în spațiul special 

amenajat și semnalizat corespunzător și vor primi o mască nouă de la un cadru 

medical / membru al comisiei; 

 părăsesc incinta școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea fizică (2 metri 

între ei); 

Personalul 

didactic – 

auxiliar 

 în zilele în care în incinta școlii se desfășoară probele examenului de 

bacalaureat 2020 activitatea pesonalului didactic-auxiliar al școlii - 

compartimentul administrativ, compartimentul secretariat, compartimentul 

contabilitate și bibliotecă - se va desfășura în intervalul orar 14.00- 20.00, 

respectiv după încheierea probelor de examen și predarea lucrărilor scrise 

către centrele de evaluare; 

 sosește în unitate deplasându-se pe traseul marcat; 

 așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să 

fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în 

care temperatura lor depășește 37,3oC se aplică măsurile prevăzute în 

documentele furnizate de MEC/ MS; 

 desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și 

păstrând distanța fizică de cca 2 metri; 

Personalul 

nedidactic 

 sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

 așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să 

fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în 

care temperatura lor depășește 37,3oC se aplică măsurile prevăzute în 

documentele furnizate de MEC/ MS; 

 desfășoară activitățile de igienizare/ dezinfecție, aerisire, până la intrarea 

candidaților în centrul de examen și după ce ultimul candidat a părăsit centrul 

de examen, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând distanța fizică 

de cca 2 metri.  
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4.6. Anexe  

   Anexa 1 

Anexa 1- Acces săli de examen – Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020 

Sala Locație Acces Părăsire 

Sala pentru depozitarea 

bagajelor 
Sala de sport a școlii 

Pentru depunerea 

bagajelor - din curtea 

interioară pe intrarea 3, 

pe culoarul marcat 

pentru coborâre 

După depunerea 

bagajelor- din sală, 

spre intrarea 3, pe 

sensul marcat pentru 

ieșire spre curtea școlii  

Pentru ridicarea 

bagajelor – din școală, 

pe scările interioare 

spre sala de sport pe 

culoarul marcat pentru 

coborâre 

După ridicarea 

bagajelor – din sală, 

pe scările interioare,  

pe culoarul marcat 

pentru urcare 

Sala 2 Demisol – aripa 

Șerban Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

 Sala de examen - 

Intrarea 2 

Sala 3 Demisol – aripa 

Șerban Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

 Sala de examen - 

Intrarea 2 

Sala 4 Demisol – aripa 

Șerban Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

 Sala de examen - 

Intrarea 2 

Sala 5 Demisol – aripa 

Șerban Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

 Sala de examen - 

Intrarea 2 

Sala 6 Parter -  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

 Sala de examen - 

Intrarea 5 

Sala 7 Parter -  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

Sala de examen - 

Intrarea 5 

Sala 8 Parter -  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

Sala de examen - 

Intrarea 5 

Sala 9 Parter -  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

Sala de examen - 

Intrarea 5 

Sala 10 Parter -  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1 - sala de 

examen 

Sala de examen - 

Intrarea 5 

Sala 12 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 
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Sala Locație Acces Părăsire 

Sala 15 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 16 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 17 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 18 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 19 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 20 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 21 Etaj 1-  aripa Șerban 

Vodă 

Intrarea 1, scara 

laterală spre etaj (scara 

elevilor), sala de 

examen   

Sala de examen, scara 

centrală (scara 

profesorilor), intrarea 5 

Sala 28 Parter – aripa 

Cantemir 

Intrarea 4, scara 

laterală, sala de 

examen   

Sala de examen, culoar 

parter, intrarea 5 

Sala 29 Parter – aripa 

Cantemir 

Intrarea 4, scara 

laterală, sala de 

examen   

Sala de examen, culoar 

parter, intrarea 5 

Sala 30 Parter – aripa 

Cantemir 

Intrarea 4, scara 

laterală, sala de 

examen   

Sala de examen, culoar 

parter, intrarea 5 

                                                                                                                                                                                 


