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1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale.

Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura

responsabilii/ prenumele

operaţiunea

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat Macovei Membri Comisia de 01.10.2020

Florica, organizare şi desfăşurare

Ciobanu a activităţii didactice

Zamfira Online
.____ ă_______ -i

1.2. Verificat Pavel Felicia Director adjunct 01.10.2020

1.3 Aprobat Pîrvu Director 01.10.2020

Valentina

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei

Componenta

revizuită

Modalitatea

reviziei

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia 1 02.10.2020

2.2 Revizia -

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

Scopul

difuzării

Ex

.nr

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele

Data

primirii

Semnătu

ra

1 2 3 4 5 6 7 8,
3.1 informare 1 Consiliul de 

administraţie

Preşedinte Prof. Pîrvu 

Valentina
& 2 y .iû ic

i
3.2 aplicare 1 Cadrele didactice Responsabil Prof.
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Macovei 

FI ori ca Oi -io .b l*

3.3 înregistrai-

e,

evidenţă,

arhivare

1 Secretariat secretar Boghean

Elena
0J

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE:

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate

Procedura operaţională reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare -  

învăţare -evaluare Online la nivelul unităţii de învăţământ. în scopul asigurării continuităţii procesului 

educaţional în perioadele de suspendare a cursurilor.

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director 

în luarea deciziilor

5. DOMENIUL DE APLICARE:

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională:

Procedura se aplică de către personalul didactic al Liceului Tehnologic Doma Candrenilor.

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de 

entitatea publică:

Activitatea este relevantă ca importanţă, fiind procedurată distinct în cadrul unităţii.

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea procedurată depind toate celelalteactivităţi din cadrul unităţii, datorită rolului pe 

care această activitate îl are în cadrul derulării corecte şi la timp a tuturor proceselor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 

procedurate:

5.4.1. Compartimente furnizare de date: toate compartimentele

5.4.2. Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele
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5.4.3. Compartimente implicate în procesul activităţii: personal didactic

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Ordinul comun MEC nr. 5487/2020 şi MS nr. 1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în unităţile de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

6.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

6.3. OMEC nr. 5545/2020 de aprobare a Metodologiei cadru privind desfăşurarea activităţilor 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului. precum şi pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal.

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ

7.1. Definiţii:

a) procedură operaţională: prezentarea formalizată. în scris a tutror paşilor ce trebuie 

urmaţi, a metodelor şi procedelor cu privire la aspectul procesual;

b) Ediţie: forma iniţială sau actualizată a unei procedure operaţionale;

c) Revizie în cadrul unei ediţii -  acţiune de modificare a uneia sau mai multor componente 

ale PO;

d) Consiliul profesoral -  totalitatea personalului didactic de predare şi instruire practică, 

titular sau suplinitor;

e) Proces educaţional optim -  ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi conştient în 

vederea formării şi dezvoltării capacităţilor şi competenţelor intelectuale, morale şi fizice 

ale elevilor în vederea integării în societate;

f) Activitate didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului -  formă de 

organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare- învăţare -  

evaluare care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor/ elevilor în sala de curs, cu activităţi 

de studiu individual şi activităţi didactice în sistem Online; activitatea este asigurată de 

către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului;
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g) Mediul educaţional virtual -  ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de 

comunicare care asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice 

organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

7.2. Abrevieri ale temenilor:

a) PO -  procedură operaţională;

b) E -  elaborare;

c) V-verificare;

d) A -  aprobare;

e) Ap-aplicare;

f) Ah -  arhivare;

g) CA -  Consiliul de administraţie;

h) CP -  Consiliul profesoral;

i) CEAC -  Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

j) MEC - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

k) ISJ - Inspectoratul Şcolar Judeţean

l) DSP -  Direcţia de Sănătate Publică

m) CJSU -  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

n) ROFU1P - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar

o) LTDC -  Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

p) MT -  platforma educaţională Microsoft Teams

q) RED -  redurse educaţionale deschise/digitale

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE
8.1. Generalităţi:

Ca urmare a emiterii OMEC privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tenologiei şi al internetului, se reglementează măsuri specifice privind activitatea Online, precum şi 

prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul acestor activităţi.

Modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice online se reglementează 

pentru toţi preşcolarii/ elevii şi cadrele didactice din Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, cu scopul
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de a menţine calitatea procesului didactic şi de a răspunde aşteptărilor beneficiarilor în perioadele de 

suspendare a cursurilor.

Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport pentru învăţarea 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului sunt:

a) principiul echităţii, în baza căruia accesul la educaţie se realizează fără discriminare;

b) principiul calităţii, în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de 

referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale;

c) principiul descentralizării, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii 

implicaţi direct în proces;

d) principiul asigurării egalităţii de şanse:

e) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

f) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.

8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor:

Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor:

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

implementare a activităţii procedurate.

8.2.3. Circuitul documentelor:

Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii şi aplicării de către salariaţii unităţii 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.

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:

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

tablete, telefoane mobile, platforma Microsoft Teams. resurse educaţionale digitale;

8.3.2. Resurse umane:

- directori, Consiliul profesoral. Comisia de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice Online, 

responsabil platformă MT. administrator patrimoniu;
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8.3.3. Resurse financiare:

- conform bugetului unităţii şcolare pentru anul în curs.

8.4. Modul de lucru:

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Operaţiunile şi acţiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele 

implicate, conform instrucţiunilor din prezenta procedură.

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

DSP Suceava informează săptămânal 1SJ Suceava şi CJSU cu privire la situaţia 

epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi.

1SJ transmite unităţilor şcolare informarea DSP referitoare la situaţia epidemiologică la nivelul 

fiecărei localităţi. în vederea stabilirii săptămânale a scenariului de funcţionare corespunzător 

săptămânii următoare.

Scenariul de funcţionare al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor şi structurilor arondate se 

actualizează săptămânal sau ori de câte ori este necesar şi se avizează de către DSP Suceava şi 1SJ 

Suceava.

8.4.2.1. Etapele privind pregătirea pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice online sunt 

următoarele:

a. evaluarea capacităţii de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. în vederea stabilirii necesarului de resurse materiale, resurse umane şi resurse 

informaţionale;

b. identificarea de soluţii. în colaborare cu alte instituţii publice/ autoritatea publică locală, 

organizaţii nonguvernamentale, parteneri economici, CRP etc. pentru asigurarea resurselor 

nacesare desfăşurării activităţii;

c. asigurarea sesiunilor interne de instruire a cadrelor didactice pentru utilizarea platformei 

educaţionale MT;

d. colectarea datelor statistice cu privire la accesul elevilor la dispozitive şi internet, în vederea 

proiectării activităţilor pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

e. valorificarea rezultatelor obţinute prin monitorizare şi feed-back, pentru îmbunătăţirea 

activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

8.4.2.2. Modalităţi de organizare a activităţilor didactice online (orar. platforme educaţionale, resurse)

7
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Orarul unităţii şcolare este elaborat la începutul anului şcolar, este aprobat în CA. afişat pe 

site-ul şcolii şi pe uşa fiecărei clase, este adus la cunoştinţa cadrelor didactice, a elevilor şi părinţilor. 

Orarul rămâne neschimbat, indiferent de scenariul în care funcţionează unitatea şcolară. Orele se 

desfăşoară într-un singur schimb în intervalul 8.00 -  maxim 15,00 (conform planului-cadru pentru 

fiecare clasă). Durata unei ore este de 50 minute; durata pauzei este de 10 minute.

Pentru desfăşurarea activităţii Online se utilizează platforma Microsoft Teams la nivelul 

învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional respectiv WhatsApp/Messenger la nivelul 

învăţământului preşcolar.

Fiecare cadru didactic va folosi în cadrul MT canalul specific disciplinei la fiecare clasă în 

parte. Elevii şi cadrele didactice vor interacţiona prin intermediul platformei şi a aplicaţiilor specifice.

Se vor utiliza platforme didactice/ site-uri specifice disciplinelor de studiu, pentru utilizarea 

resurselor didactice existente şi pentru evaluarea activităţii elevilor (EduCred, EduApps, Intuitex, 

Kahhot, Pbinfo, Educaplay. MathPDR. Seterra. Scratch. Twinkl; quizizz, NextLab. Teleşcoala etc.)

Toate tipurile de materiale de predare -  învăţare -  evaluare realizate de cadrele didactice vor fi 

încărcate pe MT pentru a fi accesate de elevi. Materialele încărcate pe platformă trebuie să corespundă 

numărului de ore/ clasă/ disciplină conform planului cadru, corectitudinii şi conformităţii cu 

curriculum-ul şcolar, nivelului clasei, posibilităţilor tehnice ale elevilor, volumului zilnic de muncă 

individuală a elevilor, tuturor normelor metodice şi psihopedagogice.

în cazul existenţei unor situaţii punctuale generate de disfuncţionalităţi de comunicare între 

elevi şi cadrul didactic, cadrul didactic va asigura recuperarea de către elev a materiei respective, 

utilizând alte metode/ mijloace de comunicare şi colaborare.

Pe toată durata activităţilor Online se identifică şi se aplică, de către fiecare cadru didactic, 

modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale inclusiv pentru elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale.

Se aplică mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, părinţi, cadre didactice, alte 

categorii de personal implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare-în văţare-eval uare 

online. cu scopul dea adopta măsuri care să conducă Ia îmbunătăţirea accesului, participării şi calităţii 

activităţii didactice.

8
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9. RĂPUNDERI ŞI RESPONSABILITĂŢI

9.1. Conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor

informează elevii şi părinţii acestora, prin intermediul educatorilor/ învăţătorilor/ profesorilor 

diriginţi, cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învăţământ şi la 

modalitatea de organizare a activităţii în aceste perioade;

analizează nevoile de formare/ dezvoltare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice şi 

desemnează persoanele care trebuie să participe la programe de formare specifice; 

informează cadrele didactice asupra modalităţilor de organizare a activităţii didactice prin 

intermediul tehnologiei şi al internetului, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile 

subsecvente;

evaluează capacitatea LT DC de a desfăşură activitatea didactică prin intermediul tehnologiei 

şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse materiale, umane şi informaţionale; 

stabileşte măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de către toate cadrele didactice şi elevi; 

întreprinde demersuri către autorităţile locale/judeţene pentru asigurarea dispozitivelor şi a 

conexiunii la internet pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

repartizează, prin contract de comodat/ proces-verbal de predare-primire, dispozitive 

(conectate) la internet elevilor şi cadrelor didactice care nu dispun de aceste mijloace. în limita 

stocului disponibil;

gestionează, prin intermediul compartimentului financiar-contabil. baza materială cuprinzând 

dispozitivele electronice;

acordă elevilor şi cadrelor didactice, la solicitarea acestora, asistenţă în administrarea 

conturilor şi utilizarea platformei MT;

monitorizează modul de desfăşurare a activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului;

monitorizează respectarea de către toate cadrele didactice a schemelor orare, a duratei orelor 

respectiv pauzelor;

valorifică rezultatele obţinute prin monitorizare şi feedback, pentru îmbunătăţirea activităţilor 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

consemnează zilnic situaţia desfăşurării activităţilor Online.

9
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9.2. Educatorii, învăţătorii, profesorii diriginţi:

informează preşcolarii/ elevii şi părinţii acestora cu privire la perioada de desfăşurare a 

activităţii în scenariul galben/ roşu precum şi cu privire la modalitatea de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor;

colectează periodic informaţii privind situaţia dotării preşcolarilor/ elevilor cu dispozitive şi 

conexiune la internet, pe care le transmit conducerii şcolii;

coordonează activitatea grupei/ clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea 

asigurării continuităţii participării preşcolarilor/ elevilor la activitatea didactică Online; 

participă împreună cu celelalte cadre didactice şi conducerea şcolii la stabilirea platformelor, 

aplicaţiilor şi resurselor educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea 

desfăşurată:

transmit preşcolarilor/ elevilor şi părinţilor acestora orice informaţii considerate necesare şi 

relevante pentru facilitarea educaţiei online;

participă şa şedinţele Consiliului clasei şi ale Consiliului profesoral, organizate în mediul 

online;

aduc la cunoştinţa conducerii şcolii orice modificare a datelor de contact proprii (nr. telefon, 

conturi de mail etc.);

9.3. Cadrele didactice

proiectează şi realizează activităţile didactice din perspectiva principiilor curriculare şi a 

principiilor privind învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe 

platforma Microsoft Teams. aplicaţii şi alte categorii de resurse utilizabile în mediul 

educaţional virtual;

elaborează, aplică şi valorifică instrumente de evaluare prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. pentru monitorizarea progresului elevilor; 

răspund de calitatea actului educaţional online;

raportează conducerii LT DC activitatea desfăşurată, cu respectarea modalităţilor şi 

termenelor de raportare stabilite;

participă la activităţi de formare recomandate de către MEC, 1SJ Suceava, CCD Suceava şi/ 

sau conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor;

10
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stabilesc împreună cu consiliul fiecărei clase un program optim pentru predare -  învăţare -  

evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor şi să se evite supraîncărcarea 

acestora cu sarcini de lucru;

respectă cu stricteţe prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare în vigoare; 

au în vedere:

o selectarea informaţiilor/ experienţelor anterioare ale elevilor şi valorificarea acestora; 

o realizarea/ selectarea/ adaptarea materialelor/ resurselor specifice pentru facilitarea 

procesului educaţional; 

o crearea unei comunităţi de învăţare;

o aplicarea sarcinilor de lucru astfel încât să se asigure pentru toţi elevii dobândirea 

competenţelor specifice particularităţilor de vârstă/ disciplinei/ programei şcolare; 

în organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi şi îi 

încurajează prin oferirea feedback-ului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluţii şi pe 

rezultate. Se recomandă ca feedbacku! privind activitatea desfăşurată de elevi să fie în raport cu 

progresul şi potenţialul fiecăruia.

în elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităţilor de 

vârstă ale elevilor în ceea ce priveşte resursele de timp. nivelul de înţelegere, gradul de dificultate etc. 

Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor faţă de 

învăţare, la oboseală fizică şi emoţională, la reducerea timpului destinat unor activităţi recreative, 

familiale sau comunitare, inclusiv timpul destinat odihnei, alimentaţiei etc.

Activităţile didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului vor urmări dezvoltarea 

competenţelor elevilor, fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, educaţia remedială, pregătirea elevilor 
pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor naţionale.

9.4. Elevii

participă la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului stabilite de 

conducerea LT DC, conform programului/ orarului comunicat, precum şi cu respectarea 

cerinţelor transmise de către cadrele didactice şi diriginţi; în caz contrar elevul este considerat 

absent şi absenţa se consemnează în catalog, cu excepţia situaţiilor justificate care vor fi 

comunicate de către părinţi profesorului diriginte şi prin intermediul acestuia celorlaţi 

profesori ai clasei;

1 1
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rezolvă şi transmit sarcini de lucru rezolvate, la termenele şi în condiţiile stabilite de 

cătrecadrele didactice. în vederea valorificării activităţii desfăşurate online; 

au o conduită adecvată statutului de elev. dezvoltă comportamente şi atitudini prin care să 

contribuie la asigurarea unui climat propice mediului de învăţare;

are un comportament şi o ţinută morală care să genereze respect reciproc în timpul activităţilor 

online;

transmite cadrelor didactice / profesorului diriginte feedback privind desfăşurarea activităţii 

online;

utilizează camera video şi/sau microfonul în timpul lecţiilor online cu respectarea strictă a 

cerinţelor cadrului didactic pentru fiecare disciplină/oră de curs;

informează profesorul diriginte în legătură cu orice problemă care poate genera 

disfuncţionalităţi în desfăşurarea normală a propriei activităţi online.

Modalităţi de obţinere a feedback-ului privind calitatea activităţii didactice desfăşurate online

Conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor:

- monitorizează modul în care se desfăşoară activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului;

- concepe şi distribuie, prin intermediul platformei Microsoft Teams sau poştei electronice, formulare/ 

chestionare ce vizează calitatea activităţilor desfăşurate online;

- centralizează, analizează şi interpretează feedback-ul oferit pentru a îmbunătăţi activităţile didactice 

desfăşurate online şi pentru înregistrarea progresului elevilor.

Profesorii diriginţi:

- menţin comunicarea cu părinţii elevilor;

- intervin în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii didactice în sistem 

online.

Cadrele didactice:

- oferă feedback în cadrul discuţiilor/ şedinţelor consiliului clasei, consiliului profesoral, grupurilor de 

lucru, referitor la activităţile didactice desfăşurate online, la implicarea elevilor şi rezultatele obţinute. 

Părinţii:

- menţin comunicarea cu profesorul diriginte şi celelalte cadre didactice;

- transmit profesorului diriginte feedback referitor la organizarea şi desfăşurarea activităţii de predare -  

învăţare -  evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

12
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Modalităţi de evaluare a elevilor

Elevii participanţi la activitatea Online pot fi evaluaţi prin: 

dialog elev-cadru didactic, elev-elev; 

quiz-uri şi întrebări aplicate întregii grupe/clase;

verificarea modului de realizare a sarcinilor de lucru/ fişelor de lucru pe parcursul orelor; 

verificarea modului de rezolvare a temelor postate pe platformele utilizate; 

verificarea activităţilor în cadrul temelor colaboraţive; 

verificarea modului de participare la grupuri de dezbateri; 

verificarea portofoliilor, proiectelor realizate etc.

Fiecare cadru didactic utilizează un catalog propriu, fizic sau electronic, pentru înregistrarea notelor/ 

calificativelor şi absenţelor elevilor. Transferul înregistrărilor în catalogul clasei se face după un 

program stabilit de conducerea şcolii. Părinţii sunt informaţi periodic cu privire la situaţia şcolară a 

elevilor, de către profesorul diriginte.

Modalităţi de înregistrare a prezenţei la activităţi a elevilor şi cadrelor didactice

Fiecare cadru didactic are obligaţia de a desfăşura activităţile didactice în regim Online, pe 

platforma stabilită (Microsoft Teams). în conformitate cu Orarul LT DC, pe întreaga perioadă de 

desfăşurare a activităţilor în scenariul galben sau roşu.

Prezenţa elevilor la activităţi poate fi poate fi verificată prin intermediul funcţiilor oferite de 

platforma Microsoft Teams (Download attendance sau Insights -  Digital Engagement -  Digital 

Activity).

Fiecare cadru didactic verifică prezenţa la oră şi consemnează eventualele absenţe în catalogul 
personal şi ulterior în catalogul clasei.

Părinţii au obligaţia de a anunţa profesorul diriginte situaţia în care copilul/ elevul nu a avut 

posibilitatea de a se conecta la activitatea online, respectiv motivele obiective care au determinat 

această situaţie. Profesorul diriginte va anunţa în timp util profesorii clasei.
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ELEMENTE DE ASIGURARE A SECURITĂŢII DATELOR PERSONALE 

ŞI A SECURITĂŢII ONLINE

în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor securitatea în mediul educaţional virtual se 

realizează conform directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum şi prelucrarea datelor cu 

caracter personal.

în organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor 

privind protecţia datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor), precum şi respectarea prevederilor Regulamentului deorganizare şi funcţionare a Liceului 

Tehnologic Dorna Candrenilor/2020. modelului de Contract educaţional/2020. Acordului privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, adoptate în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 

Dorna Candrenilor.

Informaţiile furnizate de beneficiarii primari şi de beneficiarii secundari, informaţii ce conţin 

date de identificare, - vor fi folosite în scopul întocmirii documentaţiei de înregistrare a elevilor, 

întocmirii şi completării documentelor care reglementează relaţia elev -  părinte -  unitate şcolară.

Pentru protecţia datelor cu caracter personal, este interzisă înregistrarea activităţilor 

desfăşurate Online.

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, în calitate de operator de date cu caracter personal,

asigură:

- confidenţialitatea datelor:

- preîntâmpinarea riscului pierderii datelor;

- interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.

Conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor adoptă măsuri cu privire la furnizarea 

informaţiilor prevăzute la ait. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679; identitatea şi datele de contact ale 

unităţii de învăţământ şi. după caz, ale reprezentanţilor acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele 

cu caracter personal precum şi temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile de destinatari ai 

datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile 

persoanelor vizate.
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Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

au următoarele obligaţii:

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile. fişierele expediate sau pentru orice alte 

materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiilor/ platformelor educaţionale informatice;

b) utilizează platforma educaţională Microsoft Teams doar în conformitate cu prevederile legale;

c) nu înregistrează, nu diseminează, nu folosesc informaţii care conţin date cu caracter personal, 

în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date.

Responsabilitatea organizării şi desfăşurării activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului aparţine conducerii şcolii, tuturor cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar.

10. FORMULAR EVIDENŢĂ MODIFICĂRI

Nr.

crt.

Ediţia Data

ediţiei

Revizia Data

reviziei

Nr. pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătorului

compartimentului

11. FORMULAR ANALIZA PROCEDURĂ

Nr.

crt.

Compartiment Nume şi 

prenume 

conducător 

compartiment

Înlocuitor 

de drept 

sau

delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătura Data Observaţii semnătura Data
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12. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. crt. Compartiment Nume şi prenume Data primirii Semnătura Data retragere Semnătura

1. Didactic Velniciuc Maria

2 Paşcan Roxana
O
J Coca Emilia

4 Lăcătuş Ioana

5 Gherman Elena

6 Puşcaşu Manuela

7 Donisă Lăcrămioara

8 Proboteanu Aurora

'9 Ungurean Alina

10 Nastase Loredana

11 Timoficiuc Lavinia

12 Ţîcşa Arsenie

13 Todaşcă Oltea

14 Ţăran Cristina

15 Sănduleanu Petrolina

16 Macovei FI ori ca

17 Piticariu Simona

18 Jbanca Daniela

19 Obadă Ingeborg

20 Mitric Natalia

21 Ruscan Silvia

22 Candrea B. Gabriela

23 Pipirigianu Emilia

1 24 Marica Mariana

¡ 25 Hunea Ioana

26 Paicu Cristina

27 Doiineanu Alina

|2 8 Nedelcu Cristina
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29 Ursu Chirileanu Oana

30 Cojocarii Daniela

r 31 Benţan Ioana

32 Ţuţuianu Mihai

33 Doroftiese Gabriel

34 Vasiluţ Gheorghe

35 Magherca Cristian

36 Prîsneac Cristian

37 Ciobanii Zamfira

38 Magherca Mariana

39 Pavel Dan

40 Popescu Gina

41 B rostesc u Lucian

42 Candrea Nadia Alina

43 Ciupercovici Dan

44 Găină Petronela

45 Puşcaşii Florin
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13. ANEXE/ FORMULARE

FOI -  Model -  Tabel nominal dotări elevi (întocmit de educator/ învăţător/ diriginte)

Antet şcoala 

Clasa_____

Nr.

crt.

Numele şi 

prenumele elevului

PC Laptop Tabletă Smartphone Internet

Data.....

Diriginte
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F 02 -  Model -  Tabel nominal conturi MT elevi

Antet şcoala 

Clasa

Nr.

crt.

Numele şi 

prenumele elevului

Cont MT Parola iniţială Obs.

Responsabil platformă MT

19
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F 03 -  Model -  Fişa de prezenţă pentru activitatea Online a cadrelor didactice (conform Nota 

MEC nr. 10335/09.10.2020)

Antet şcoala

Luna:.................................................

Disciplina:........................................

Numele şi prenumele cadrului didactic:

FIŞĂ DE PREZENŢĂ***

Ziua Ora Clasa

*** se completează de cadrul didactic pentru fiecare lună de activitate

Semnătura cadrului didactic
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F 03 -  Model -  Contract educaţional (Anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor)

CONTRACT EDUCAŢIONAL

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
5.447/2020. ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul:

Contract educaţional

I. Părţile semnatare

1. Liceul Tehnologic Dormi Candrenilor, cu sediul în str. Principală nr. 88, comuna 
Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, reprezentată prin director, prof. Pîrvu Valentina,

2. Beneficiarul indirect,
dna/dl_______________________________________________________________ părinte/
tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în

3.Beneficiarul direct al educaţiei.

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 
implicarea şi responsabiUzarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor.

IV. Părţile au următoarele obligaţii:

1. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor:

a) asigură condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) asigură respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a 

muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
c) se asigură că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în 

vigoare inclusiv regulile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.
d) se asigură că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederi le .Legislaţiei 

specifice în vigoare;
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e) urmăreşte ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 
educaţionale pe care le transmite elevilor, şi un comportament responsabil;

f) sesizează, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 
integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;

g) se asigură că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 
publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;

h) se asigură că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează verbal sau 
fizic elevii;

i) se asigură că personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu condiţionează 
această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje;

j) desfăşoară în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în 
niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a 
personalului unităţii de învăţământ;

k) se asigură că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism 
religios.

2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:

a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea 
elevului până la finalizarea studiilor;

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă. pentru evitarea 
degradării stării de sănătate a celorlalţi copi¡/elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ;

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu 
potenţial infecţios (febră. tuse. dureri de cap, dureri de gât. dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături, 
rinoree etc.);

d) ia legătura cu educatoarea/ învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 
preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a 
cunoaşte evoluţia copilului/elevului;

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Dorna 

Candrenilor.
g) manifestă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al Liceului Tehnologic Dorna 

Candrenilor.
3. Elevul are următoarele obligaţii:

a) se pregăteşte la fiecare disciplină/modul de studiu, dobândeşte competenţele şi îşi însuşeşte 
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;

b) frecventează cursurile;
c) se prezintă la cursuri şi la flecare evaluare/sesiune de examene organizată de Liceul Tehnologic 

Dorna Candrenilor. în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu;
d) manifestă un comportament civilizat şi o ţinută decentă Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor;
e) respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, 

regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 
incendiilor, normele de protecţie a mediului;

f) nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 
portofoliul educaţional etc.;
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g) nu deteriorează bunurile din patrimoniul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor (materiale 
didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii 
de învăţământ etc.);

h) nu aduce sau difuzează în Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor; materiale care. prin conţinutul 
lor. atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi 
intoleranţa;

i) nu organizează/participă la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
j) nu deţine/nu consumă/ nu comercializează. în perimetrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor 

, droguri, substanţe etnobotanice. băuturi alcoolice, ţigări;
k) nu introduce şi/sau nu face uz, în perimetrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor de orice 

tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc.. precum 
şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care. prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 
fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;

l) nu posedă şi/sau nu difuzează materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) nu aduce jigniri şi nu manifestă agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de 

personalul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor şi nu lezează în orice mod imaginea publică a 
acestora;

n) nu provoacă/ nu instigă/ nu participă la acte de violenţă în Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 
şi în proximitatea acestuia;

o) nu părăseşte incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul 
profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 
primar/profesorului diriginte.

p) respectă normele legale şi regulile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirii cu SARS -CoV-2.

V. Durata contractului; prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.
VI. Alte clauze Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. cu 
modificările şi completările ulterioare. Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020. 
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

încheiat a s tăz i,....................................................... , în două exemplare, în original, pentru
fiecare parte.

Numele şi prenumele Semnătura
Liceul Tehnologic Director,
Dorna Candrenilor Prof. Pîrvu Valentina

Beneficiar indirect Părinte/ tutore/ susţinător legal

Beneficiar direct Elev ( E le v u l  s e m n e a z ă  d o a r  d a c ă  

a  î m p l i n i t  1 4  a n i )
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F 04 -  Notă de informare privind prelucrarea datelor personale ale elevilor

Tipuri de date cu caracter personal utilizate de Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor:

Numele şi prenumele 
Data şi locul naşterii 
CNP
Şcoala absolvită şi media de admitere 
Numele şi prenumele părinţilor
Date de contact ale părinţilor/tutorilor legali (adresa de domiciliu şi de corespondenţă, telefon, 
e-mail)
Religia şi etnia (în vederea exprimării opţiunii privind studiul disciplinei Religie)
Starea financiară a părinţilor (în vederea solicitării burselor şcolare/ de merit/sociale şi/sau de 
premii)
Rezultatele şcolare la final de an de studiu/ciclu de învăţământ, examene, concursuri 
Imaginea 
Starea de sănătate 

Scopuri:
întocmirea documentelor şcolare (contract educaţional, acord practică, fişă înscriere elev, 
cataloage, carnete elev)
întocmirea şi eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, foi matricole)
Eliberarea unor documente solicitate de elev/părinţi (adeverinţe de elev, adeverinţe de studii)
Comunicarea în scris, telefonic, electronic între şcoală şi părinţi
întocmirea situaţiilor şcolare de final de an şi final de liceu
Situaţii diverse solicitate de terţi, în interesul elevilor (Primărie, ISJ. MEC)
Promovarea imaginii şcolii
Siguranţa elevilor pe timpul derulării cursurilor (prin sistem de supraveghere video a sălilor de 
clasă, holurilor şi a curţii şcolii)
Asigurarea unor condiţii adecvate stării de sănătate a elevilor, inclusiv pentru elevii cu CES 

Cât timp păstrăm datele personale?

Pe durata şcolarizării elevului
Conform legislaţiei în vigoare privind păstrarea şi arhivarea documentelor şcolare 

Cui furnizăm datele personale?

Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava (realizarea de situaţii, statistici centralizate la nivelul 
judeţului)
Ministerului Educaţiei şi Cercetării (realizarea de situaţii, statistici centralizate la nivel 
naţional)
Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Consiliului local Dorna Candrenilor şi/sau din localitatea de domiciliu a elevului (în vederea 
acordării de burse, premii)
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Ce drepturi aveţi în ceea ce priveşte datele personale furnizate?

Dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele 
dumneavoastră personale
Dreptul de acces la următoarele informaţii: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter 
personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le- 
au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se 
preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, 
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor ori restricţionarea 
prelucrării datelor cu caracter personal 
Dreptul de a se opune prelucrării;
Dreptul la rectificarea datelor inexacte;
Deptul la restricţionarea prelucrării în cazurile următoare: când contestaţi exactitatea datelor 
(restricţionarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea 
datelor); când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor, 
solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele 
cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru exercitarea 
unui drept în instanţă;
Dreptul de a primi datele cu caracter personal şi de a le transmite unui alt operator sau ..dreptul 
la portabilitatea datelor”;
Dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce serveşte unui 
interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul 
sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terţă parte, 
precum şi creării de profiluri pe baza acestor dispoziţii;
Dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment, pentru situaţia în care se prelucrează 
date în temeiul consimţământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 
2016/679) precum şi în situaţia în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie 
originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice 
sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru 
identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viaţa 
sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza 
consimţământului explicit;
Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.
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F 05 -  Modele Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru persoanele sub 16 ani -

Subsemnaţii l/-a

CNP

............................................................... . cu domiciliul în ..........................................................................

str..................................................., tir.......... , bl........ , sc...... , ap........ , judeţ/sector .........................

telefon ......................... , titular al răspunderii părinteşti asupra numitului

........................................................ , CNP .................................................. , îmi exprim acordul cu

privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către LICEUL 

TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR, Suceava.

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terţi 

în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în 

declaraţii, că am luat la cunoştinţă explicaţiile, instrucţiunile şi drepturile de care dispun în 

conformitate cu ari. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi cu prevederile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Declar că am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot retrage consimţământul dat în 

prezentul scop în orice moment.

DATA SEMNĂTURA
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Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru persoanele peste 16 ani -

Subsemnaţii l/-a ..................................................................................................................... , CNP

cu domiciliul în .....................................................

str..................................................., nr.......... , bl........ , sc...... , ap........ , judeţ/sector .........................

telefon ........................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele

cu caracter personal de către LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR, 

Suceava.

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal 

către terţi in condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în vigoare.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în 

declaraţii, că am luat la cunoştinţă explicaţiile, instrucţiunile şi drepturile de care dispun în 

conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi cu prevederile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Declar că am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot retrage consimţământul dat în 

prezentul scop în orice moment.

DATA SEMNĂTURII
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Cuprins

Numărul 

componentei 

in cadrul procedurii 

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

Coperta

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei 

sau. după caz. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

operaţionale
o Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau. după, 

caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

4. Scopul procedurii operaţionale

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 

operaţională

8. Descrierea procedurii operaţionale

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

10. Formular evidenţă modificări

11. Formular analiză procedură

12. Lista de difuzare a procedurii

13. Anexe/ Formulare

14. Cuprins


