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1. *Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii documentate:

Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1. Elaborat
POPESCU 

ANA - MARIA
Membru CEAC 18.01.2022

1.2. Verificat
PÂRLEA RODICA

MIOARA
Coordonator CEAC 21.01.2022

1.3. Aprobat
VASILE

GEORGETA
Director 26.01.2022

2. *Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii documentate:

Nr.
Crt.

Ediţia sau, după
caz, revizia în
cadrul ediţiei

Componentă revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică
prevederile ediţiei

sau reviziei

1 2 3 4

2.1 Edi ia I, Revizia 0ț Elaborarea ediţiei
iniţiale

Conform Instrucţiune MEN nr.
1/2018 08.09.2020

2.2 Ediţia I, Revizia 1 Pct. 1*, Pct. 2*, Pct. 3*,
Pct. 7, Pct. 8, Pct. 9

Componenţa comisiei conform
deciziei 110/ 20.11.2020 11.01.2021

2.3 Editia I,Revizia 2 Pct. 1*, Pct. 2*, Pct. 3*,
Pct. 7, Pct. 8, Pct. 9

Componenţa comisiei conform
deciziei 83/ 17.01.2022

26.01.2022
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3. *Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii:

Nr.
crt.

Scopul
Difuzării

Exemplar
nr. Compartiment Funcţia

Nume şi
prenume

Data
Primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Aplicare 1 Tuturor 
cadrelor 
didactice

Profesor
Înv.

Pre c./educaș
toare

26.01.2022 Conform
PV al CP

din
26..01.
2022

3.2 Personal 
didactic 
auxiliar

26.01.2022 Conform
PV al CP

din
26..01.
2022

3.3 Personal 
nedidactic

26.01.2022 Conform
PV al CP

din
26..01.
2022

3.4. Informare electronic CEAC Coordonator PÂRLEA RODICA
MIOARA

26.01.2022

3.5. Eviden ăț electronic CEAC Coordonator PÂRLEA RODICA
MIOARA

26.01.2022

3.6. Arhivare 1 Secretariat Secretar POPESCU ANA-

MARIA

1. Scopul procedurii 

- de a stabili  modalită ile de desfă urare a activită ilor didactice,  de predare i instruire, a circuitului deț ș ț ș

intrare i ie ire a elevilor în cadrul Grădini ei cu PP Nr. 35, Ploie ti i a structurilor arondate acesteia –ș ș ț ș ș

Grădini a cu Program Normal Nr 8, Grădini a cu Program Normal ț ț Sfântul Stelian.

- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 

- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în

luarea deciziei.
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2. Domeniul de aplicare 

Prezenta  procedură  se  aplică  tuturor  cadrelor  didactice,  personalului  nedidactic  i  didacticș

auxiliar din cadrul Grădini ei nr. 35, Ploie ti cu toate structurile arondate: Grădini a cu Program Normalț ș ț

Numărul 8, Grădini a cu Program Normal ț Sfântul Stelian.

3. Documente de referinţă 

3.1.    Legislaţie primară:  

 Legea nr.1/2011, legea Educaţiei Naţionale, cu  modificările i completările ulterioare;ș

 Ordonanţă  de  urgenţă  nr.  75  /2005  privind  asigurarea  calităţii  educaţiei, cu  modificările  iș

completările ulterioare;

3.2.  Legislaţie secundară:

 O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările i completările ulterioare;ș

 O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;

 Instruc iunile MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018;ț

 OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu i regimul stării de urgen ă, publicată în MO al ș ț

României, Partea I, nr. 22/21.01.1999, aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 453/2004, ș

cu modificările i completările ulterioare;ș

 Ordonan ele Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19;ț

 Adresă MEC din 28.04.2020 – Măsuri cu privire la reluarea activită ii în sistemul de educa ie după ț ț

încetarea stării de urgenţă;

 OMEC nr. 4518 din 12 iunie 2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii 

creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

 Ordinul comun al Ministrului Educa iei i Cercetării i Ministrului Sănătă iiț ș ș ț  nr. 1076 din 12 iunie 

2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-

urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

 Ghid MEC deschiderea unită ilor de învă ământ pre colar 2020 - Recomandări pentru desfă urarea ț ț ș ș
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activită ilor cu copiii în unită ile de învă ământ pre colar, în perioada vacan ei de vară 2020*.ț ț ț ș ț

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011;

 Ordinul Ministrului Sănătă ii nr. 1456/2020 pentru aprobarea NORMELOR DE IGIENĂ din 25 ț

august 2020 privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi 

tinerilor;

 Ordinul comun al Ministrului Educa iei i Cercetării i Ministrului Sănătă ii nr. 5487/1494 pentru ț ș ș ț

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

 Ordinul  comun al Ministrului  Educa iei  i  Cercetării  i  Ministrului  Sănătă ii  nr.  3030/14.01.2022ț ș ș ț

privind modificarea Ordinul comun al Ministrului Educa iei  i Cercetării  i  Ministrului Sănătă ii,ț ș ș ț

interimar,5538/2015/2021  pentru  aprobarea  măsurilor  de  organizare  a  activităţii  în  cadrul

unităţilor/instituţiilor  de  învăţământ  în  condiţii  de  siguranţă  epidemiologică  pentru  prevenirea

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

4.1. Definiţii:

Nr.
Crt

.

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

1. Procedură Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a

regulilor de aplicat în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii.

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un

proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor

dintr-o entitate publică.

PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau un

proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente

dintr-o entitate publică.
2. Desfă urarea Cursurilorș Totalitatea activită ilor de predare-învă are-evaluare organizate în incintaț ț
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unită ii de învă ământț ț
3. Condi ii de siguran ăț ț

epidemiologică

 Măsurile luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS – COV - 2 
4. Pandemie Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând mai

multe ări, continente.ț
5. Beneficiarii direcţi ai

educaţiei şi formării
profesionale

Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele

adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare profesională

4.2. Abrevieri:

Nr.

crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. PO Procedura Opera ionalăț
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. CEAC Comisia de evaluare si asigurare a calită iiț

5. Descrierea procedurii 
5.1.  Generalită iț

Părin ii/tutorii legali ai copiilor nu au acces în curtea colii sau în incinta acesteia. Înso itorii adul iț ș ț ț

care vor conduce pre colarii se vor opri la poarta grădini ei. De aici, copiii pre colari vor fi prelua iș ț ș ț

de asistenta medicală i  vor fi condu i în incinta unită ii.ș ș ț

- Părin ii care descoperă simptome de gripă sau răceală la copii ț (tuse, dificultate în respira ie, pierdereaț

gustului i a mirosului)ș , nu îi mai trimit la grădini ă până acestea nu dispar i vor informa cadrulț ș

didactic de la clasă  despre motivul absen ei copilului lor.ț

- Pre colarii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izola i în sala numită IZOLATOR,ș ț

i vor fi chema i părin ii să îi ia acasă.ș ț ț

- Pre colarii nu au obliga ia de a purta mască de protective în incinta unită ii.ș ț ț

- La intrarea în grădini ă toată lumea î i dezinfectează mâinile.ț ș

- La fiecare intrare în sala de clasă, pre colarii i personalul grădini ei î i vor dezinfecta mâinile.ș ș ț ș
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- Apa va fi asigurată de unitatea de învă ământ precum i paharele de unică folosin ă, astfel încât dupăț ș ț

utilizare acestea vor fi aruncate la co ul de gunoi. ș

- Se permite accesul pre colarilor cu propriul recipient de apă personalizat pentru uz propriu.ș

- Pre colarii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile i nu vor schimba între ei obiectele deș ș

folosin ă personală (instrumente de scris, jucării etc.)ț

- Pre colariiș  nu vor schimba sălile de clasă i nici nu vor intra în alte săli de clasă (la fra i, vecini,ș ț

prieteni etc.)

- Parintii vor testa acasa copiii luni si joi si vor transmite educatoarei grupei informare in scris.

5.3 Resurse necesare
5.1.1.  Resurse materiale 

 încăpere, cu birou i scaune;ș

 un calculator cu imprimantă;

 hârtie xerox;

 un telefon pentru legături operative;

 caiete, dosare, pixuri, foi de scris, agrafe, perforator, capsator.

5.1.2. Resurse umane 

 Membrii CEAC;

 Cadre didactice;

 Director.

5.1.3. Resurse financiare 

 Conform bugetului pe anul în curs.

5.2. Modul de lucru: 
5.2 .1 Organizarea programului 

Orarul copiilor va fi organizat astfel încât să fie limitat numărul de copii, din grupe diferite, care

a teaptă să intre sau să beneficieze de triajul  epidemiologic.  Astfel,  se poate stabili  un interval  orarș
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pentru  primirea  copiilor  din  grupa  mică,  un  alt  interval  orar,  la  distan ă  de  10-15  minute  fa ă  deț ț

precedentul pentru primirea copiilor de grupă mijlocie i un alt interval pentru grupa mare.ș

În unitatea Grădini a cu Program Prelungit nr. 35, Ploie ti precum i în cadrul unită ilor arondateț ș ș ț

acesteia intervalele de intrare – ie ire ale pre colarilor sunt:ș ș

Nr.
Crt Denumirea Unită iiț Grupa Cadru Didactic

Interval Orar
Intrare

Pre colariș

Interval Orar
Intrare

Pre colariș

1. Grădini a cu PP nr. 35,ț
Ploie tiș

Mijlocie State Florentina Claudia
8:00 – 8:30 16:30 – 17:00Tătărîm Mihaela

Mare Popescu Ana Maria
7:30 – 8:00 16:00 – 16:30Cre i teanu – Soareț ș

Andreea
Mica Pârlea Rodica Mioara

8:00 – 8:30 16:30 – 17:00Duran Stefania
2. Grădini a cu PN Sf.ț

Stelian
Mijlocie Serghei Andra 08:00 – 08:30 13:00 – 13:30

Mare Vasile Georgeta 07:30 – 08:00 12:00 – 12:30

4.
Crădini a cu PN nr. 8ț

Mică Minescu Lucia 07:45 – 07:55 12:45 – 12:55
Mijlocie Nicolae Mihaela 07:30 – 07:45 12:30 – 12:45

Mare andra 07:30  – 07:45 12:30 – 12:45

Locul fiecărui copil în grupa lui, în perioada derulării activită ilor educa ionale zilnice i, eventual, aț ț ș

servirii mesei, va fi stabilit prin asigurarea distan ării fizice necesare, respectiv a unei distan e minime de 1ț ț

m între oricare două persoane apropiate. Astfel, pre colarii vor fi a eza i câte unul la măsu ăș ș ț ț  i vor primiș

diferite  materiale  de lucru: creioane,  coli,  căr i,  caiete,  jocuri  cu jetoane,  jocuri  de construc ie,  auxiliareț ț

precum i alte materiale necesare desfă urării activită ii în cutii transparente cu capac (20-30l) sau, după caz,ș ș ț

vor audia o poveste, vor viziona un film/o secven ă de video cu con inut educativ, vor memora o poezie, vorț ț

învă a un cântec împreună. ț

Acolo unde spa iul i mobilierul existent nu permite primirea tuturor pre colarilor îm aceea i zi grupaț ș ș ș

va fi împăr ită în subgrupe i acestea se vor schimba după o săptămână, după cum urmează:ț ș

Nr.
Crt Denumirea

Unită iiț
Grupa Cadru Didactic

Copii
înscri iș

Prezen iț Nu vin pe
durata

pandemie

Solicită
online
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i

1. Grădini a cu PPț
nr. 35, Ploie tiș

Mică State Florentina
Claudia

30 28 2 -

Tătărîm Mihaela
Mijlocie Popescu Ana

Maria 25 17 8 -
Vasile Georgeta

Mare Pârlea Rodica
Mioara 34 2 grupe

16/16 roti iț
săptămânal

- 2
Cre i teanu –ț ș

Soare Andreea
2. Grădini a cu PNț

Sf. Stelian
Mijlocie Salcie Cristina 25 24 - 1

Mare Dumitru Maria
25

2 grupe
11/11 roti iț
săptămânal

- 3

3. Grădini a cu PNț
Căsu a cu Pove tiț ș

Mijlocie Duran tefaniaȘ
18

2 grupe 7/7
roti iț

săptămânal
3 1

Mare Căl un Nicoletaț
17

2 grupe 7/7
roti iț

săptămânal
3 -

4.
Crădini a cu PNț

nr. 8

Mică Minescu Lucia 12 12 - -
Mijlocie Nicolae Mihaela 17 12 5 -

Mare Stanciu Alina 20 12 7 1
Durata unei activită i cu copiii ț nu va depă i 30 de minute.ș  

După finalizarea activită ii copiii vor fi încolona i pentru a merge să se spele pe mâini, în grupuri deț ț

maxim 5 pre colari. ș

5.2.2.Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: 

Toţi copiii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:

 imediat după intrarea în grădini ă şi înainte de a intra în sala;ț

 înainte de pauza/pauzele de masă;

 înainte şi după utilizarea toaletei;

 după tuse sau strănut;

 ori de câte ori este necesar.
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Distan a între copiii care stau la rând va fi de cel pu in  ț ț 1 m. Acest lucru este marcat pe suprafa aț

podelei prin marcaje specific vârstei pre colarilor.  Astfel la nivelul Grădini ei cu Program Prelungit nr. 35,ș ț

Ploie ti i a structurilor orondate acesteia avem:ș ș

Nr.
Crt Denumirea Unită iiț Grupa Cadru Didactic

Curte exterioară Interior

1. Grădini a cu PP nr. 35,ț
Ploie tiș

Mică State Florentina Claudia

INTRARE:
Picioru e de copilș

de culoare albă

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
albastră

INTRARE:
Omidă verde
cu mesajul Te
rog, a teaptăș

aici!
IE IRE:Ș

Flutura  Ro uș ș
cu mesajul Te
rog, A teaptăș

aici!

Tătărîm Mihaela

Mijlocie Popescu Ana Maria

INTRARE:
Picioru e de copilș

de culoare albă

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
albastră

INTRARE:
Omidă verde
cu mesajul Te
rog, a teaptăș

aici!
IE IRE:Ș

Flutura  Ro uș ș
cu mesajul Te
rog, A teaptăș

aici!

Vasile Georgeta

Mare
Pârlea Rodica Mioara

INTRARE:
Picioru e de copilș

de culoare albă

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
albastră

INTRARE:
Săge i verzi iț ș

stikere cu
mesajul

A teaptă aici!ș
IE IRE:Ș

Săge i ro ii iț ș ș
stikere cu
mesajul

A teaptă aici!ș

Cre i teanu – Soareț ș
Andreea

2. Grădini a cu PN Sf.ț
Stelian INTRARE:

Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

INTRARE:
Omidă verde
cu mesajul Te
rog, a teaptăș
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Mijlocie Salcie Cristina

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
galbenă

aici!
IE IRE:Ș

Flutura  Ro uș ș
cu mesajul Te
rog, A teaptăș

aici!

Mare Bejan Cristina

INTRARE:
Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
galbenă

INTRARE:
Omidă verde
cu mesajul Te
rog, a teaptăș

aici!
IE IRE:Ș

Flutura  Ro uș ș
cu mesajul Te
rog, A teaptăș

aici!
3. Grădini a cu PNț

Căsu a cu Pove tiț ș

Mijlocie Duran tefaniaȘ

INTRARE:
Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
galbenă

INTRARE:
Omidă verde
cu mesajul Te
rog, a teaptăș

aici!
IE IRE:Ș

Flutura  Ro uș ș
cu mesajul Te
rog, A teaptăș

aici!

Mare Căl un Nicoletaț

INTRARE:
Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

IE IRE:Ș
Picioru e de copilș

de culoare
galbenă

INTRARE:
Omidă verde
cu mesajul Te
rog, a teaptăș

aici!
IE IRE:Ș

Flutura  Ro uș ș
cu mesajul Te
rog, A teaptăș

aici!
4.

Crădini a cu PN nr. 8ț
Mică Minescu Lucia INTRARE:

Picioru e de copilș
de culoare

galbenă
IE IRE:Ș

Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

INTRARE:
Săge i verzi ț

IE IRE:Ș
Săge i ro ii ț ș
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Mijlocie Nicolae Mihaela INTRARE:
Picioru e de copilș

de culoare
galbenă
IE IRE:Ș

Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

INTRARE:
Săge i verzi ț

IE IRE:Ș
Săge i ro iiț ș

Mare Stanciu Alina INTRARE:
Picioru e de copilș

de culoare
galbenă
IE IRE:Ș

Picioru e de copilș
de culoare ro ieș

INTRARE:
Săge i verzi ț

IE IRE:Ș
Săge i ro iiț ș

5.2.3. Cură are i dezinfec ieț ș ț

Realizarea cură eniei i dezinfec iei se realizează conform Planul de curăţenie şi dezinfecţie a sălilorț ș ț

destinate activită ilor de grupă, cancelariei,  spaţiilor  comune (holuri,  săli  de sport etc.),  anexat prezenteiț

proceduri.

La intrarea în unitatea de învă ământ i în fiecare încăpere din incintă, vor fi asigurate materiale iț ș ș

echipamente de protec ie (covora e dezinfectante, mă ti de protec ie, substan e dezinfectante pentru mâiniț ș ș ț ț

etc.). 

Conducerea  unită ilor  se  va  asigura  că  există  permanent  la  dispozi ia  copiilor  i  a  personalului:ț ț ș

săpun, prosoape de hârtie, dozatoare cu dezinfectant pentru mâini. Acestea vor fi reîncărcate ori de câte ori

este necesar.

Serviciile de cură enie din spa iile interioare din unitate se vor realiza: ț ț

a) înainte de începerea activită ii; ț

b) înainte i dupa servirea mesei în spa iile destinate pentru acest lucru, sau în sala de grupă; ș ț

c) la sfâr itul programului.ș

Se vor folosi lavete diferite pentru ac iuni diferite (lavetă pentru tergerea cu detergent, lavetă pentruț ș

clătirea cu apă, lavetă pentru dezinfectant). În sălile de grupă, toate procedurile de cură enie i dezinfectare aț ș

materialelor se vor face în perioadele în care copiii nu sunt înăuntru sau folosesc alte spa ii, cu excep iaț ț
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situa iilor speciale (de exemplu, un copil strănută atunci când folose te o jucărie, adultul va urmări ca jucăriaț ș

să nu ajungă la alt copil i, în măsura în care se poate, să fie depozitată într-un săcule  i pusă într-un loc,ș ț ș

departe de copii, pentru a putea fi preluată pentru dezinfectare). 

Toate  suprafe ele  i  punctele  de contact  trebuie  cură ate  si  dezinfectate  -  inclusiv  echipamenteleț ș ț

(videoproiector,  computer  etc.),  mânerele,  balustradele,  butoanele  i  accesoriile  la  instala iile  sanitare,ș ț

toaletele, clan ele, pervazul ferestrei, precum i mesele i scaunele din sala de grupă, spa iul exterior etc.ț ș ș ț

Suprafe ele care sunt atinse de copii vor fi atent cură ate i dezinfectate la finalul fiecărei zile în care seț ț ș

organizează activită i pentru copii.ț

Punctele de contact (clan e, întrerupătoare) vor fi dezinfectate la finalul programului.ț

 Coridoarele i grupurile sanitare vor fi dezinfectate regulat cu substan e biocide/virulicide, în modș ț

obligatoriu conform planului de cură enie i dezinfec ie.. ț ș ț

Aerisirea sălilor de grupe se face la un interval de 20-30 minute sau, pentru o men inere constantă aț

circula iei aerului, se păstrează deschisă cel pu in o fereastră, fără a compromite siguran a copiilor. Nu se vorț ț ț

folosi echipamente pentru recircularea aerului.

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Directorului  i  coordonatorului  CEAC  le  revine  responsabilitatea  de  implementare  a  prezenteiș

proceduri.

Responsabilii  comisiilor  cu  caracter  permanent  au  responsabilitatea  identificării  punctelor  tari,

punctelor slabe, oportunită ilor i amenin ărilor.ț ș ț

7. Formular eviden ă modificăriț

Nr.
crt.

Edi iaț Data 
edi ieiț

Revizia Data 
reviziei

Nr.
pag.

Descriere modificare Semnătura 
conducătorului 
departamentului

1. I 08.09.2020 0 14 Elaborarea ediţiei
iniţiale

2. I 08.09.2020 1 11.01.2021 14 Pct. 1*, Pct. 2*, Pct.
3*, Pct. 7, Pct. 8, Pct. 9

8. Formular analiză procedură

Nr. Compartiment Nume i ș Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz nefavorabil
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crt. prenume 
conducător 
compartiment

drept sau 
delegat

Semnătura Data Observa iiț Semnătura Data

Management Vasile 
Georgeta

11.01.
2021

9. Lista de difuzare a procedurii

Procedura va fi prezentată în cadrul edin ei CP din data de 08.09.2020 tuturor persoanelor implicate în ș ț
activitatea procedurată.

10. Anexe / formulare

Nr.
anexă/

cod formular

Denumirea
anexei/

formularului

Elaborat
or

Aprobă Nr. de
exemplare

Difuzare Arhivare

loc perioadă

1. Plan de
cură enie iț ș
dezinfec ieț

MEC Director 5 Coordona

torilor de

structuri

Arhiva Cf.

nomenclator

arhivistic

11. Cuprins

Numărul
componentei

în cadrul
procedurii

Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina

1* Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii

1/14

2* Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1/14
3* Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,

revizia din cadrul ediţiei procedurii
2/14

1. Scopul procedurii 2/14
2. Domeniul de aplicare 3/14
3. Documente de referinţă 3/14
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 4/14
5. Descrierea procedurii 5/14
6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 12/14
7. Formular eviden ă modificăriț 12/14
8. Formular analiză procedură 13/14
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