PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ PENTRU
CANDIDAȚII CARE NU AU STUDIAT ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA MATERNĂ
RESPECTIVĂ, ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 ÎN LICEELE
CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE

Ediţia: I
Nr. de exemplare: 3
Revizia: 0
Nr. de exemplare: 3
Exemplar nr. :
Pag: 1/

Nr. înregistrare: 8936/05.05.2021

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROBEI DE
VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ PENTRU CANDIDAȚII CARE NU AU
STUDIAT ÎN GIMNAZIU LIMBA RESPECTIVĂ, ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN ANUL ȘCOLAR 20212022 ÎN LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI
CERCETĂRII

1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea şi aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN
CADRUL EDIŢIEI procedurii de lucru:
Nr.
crt.

1.1.

Elemente
privind
responsabilii /
operaţiunea

Numele şi
prenumele

1.

2.

Elaborat

Alexandrina Peter

Amalia Stoenescu
1.2

1.3.

Funcţia

Data

Semnătura

3.

4.

5.

Inspector
Școlar pentru
minorități

05.05.2021

Inspector Şcolar
General Adjunct

05.05.2021

Verificat

Aprobat

Teodora Bentz

Inspector Şcolar
General Adjunct

05.05.2021

Ionel Pușcaș

Inspector Școlar
General

05.05.2021

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR procedurii de lucru:
Nr.
crt.

Ediţia / revizia în
cadrul ediţiei

Componenta revizuită

Modalitatea de
revizuire

Data de la care se
aplică prevederile
ediţiei / revizuirii
ediţiei

1.

2.

3.

4.

2.1.

Ediţia I

-

-

-

3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediţia / revizia în cadrul ediţiei procedurii de lucru
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Nr.
crt.

Scopul
difuzării
1.

Ex.
Nr.
2.

Compartiment

Funcţia

3.

4.

3.1.

Aplicare

1

Conducere

3.2.

Aplicare

1

Conducere

3.3.

Aplicare

1

Curriculum şi
inspecţie şcolară

Inspector Şcolar
General
Inspector Şcolar
General Adjunct
Inspectori
şcolari

3.4.

Aplicare

1

3.5.

Aplicare

1

3.6.

Aplicare

1

Conducerile
unităţilor de
învăţământ
preuniversitar
Comisiile pe
probleme ale
unităţilor de
învăţământ
preuniversitar
Personal didactic

3.7.

Aplicare

1

3.8.
3.9.

Aplicare
Aplicare

1
1

3.10.

Arhivare

1

Serviciul
Informatizare
Secretariat
Compartiment
financiar
Arhiva

3.11.

Alte
scopuri

-

ETC.

Nume şi
prenume
5.
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Data
primirii
6.

Semn.

-

-

Ionel Pușcaș
Teodora
Bentz

Directori/directori
adjuncţi ai unităţilor
de învăţământ
preuniversitar
Membrii catedrelor/
comisiilor metodice
de limbă maternă
Profesori de limbă
maternă, profesori
diriginți
Şef seviciu
informatizare
Secretar
Contabil şef
Arhivar

Jean Badea
...
Aura Vasile
Rodica
Oţeleanu

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE
Prezenta procedură stabileşte modalitatea de organizare şi desfăşurare a Probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă
respectivă în vederea admiterii în anul școlar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu predare în
limbile minorităților și cercetării.
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE
Prezenta procedură se aplică activităţilor conexe organizării şi desfăşurării Probei de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă, activități realizate la nivelul unităților de învățământ liceal desemnate de
Inspectoratul Școlaral Municipiului București. Prevederile procedurii urmăresc asigurarea bunei
organizări şi desfăşurări a admiterii în anul școlar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu
predare în limbile minorităților, în speță a Probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru
candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă.
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE
a) Legislaţie primară
- Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar,
aprobat cu nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entităților publice;
b) Legislaţie secundară
- O.M.E.C. nr. 5457/30.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul
liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare prin OME
nr. 3721/23.04.2021 Anexa 1 și 4;
- Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, cu modificările și completările
ulterioare;
c) Alte documente legislative:
 Ordine, metodologii, regulamente, instrucţiuni şi notificări emise de Ministerul Educației, cu
implicații în organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul
şcolar 2021-2022
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
7.1. Definiţii ale termenilor
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Termenul
Procedura
operațională
Ediție a unei
proceduri
operaționale
Revizia în cadrul unei
ediții

Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea
realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale,
aprobată și difuzată
Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a
procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate
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7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1. 7
CAMB
Comisia de Admitere a Municipiului București
.
2. 1
ISMB
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
0
8. Descrierea procedurii operaţionale
.
8.1 Generalități
8.2 Responsabilități şi termene
8.3 Resurse necesare
8.4 Modul de lucru
8.1 GENERALITĂȚI
ORGANIZAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ PENTRU
CANDIDAȚII CARE NU AU STUDIAT ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA MATERNĂ RESPECTIVĂ, ÎN VEDEREA
ADMITERII ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022ÎN LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN
LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI CERCETĂRII
(1) În conformitate cu prevederile Art. 10. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, prevăzută în anexa nr. I la
ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4802/2010 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012, valabilă și în anul
școlar 2021-2022, „Liceele care organizeaza clase cu predare în limbile minorităților și cercetării vor
organiza o probă de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în
gimnaziu în limba maternă respectivă.”
(2) Conform Articolului 1. (1) din Anexa nr. 4 la OME nr. 3721/23.04.2021 pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu
modificările și completările ulterioare, „Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învățământul liceal de stat, la
clase cu predare în limbile minorităților și cercetării, pentru anul școlar 2021 - 2022, proba de verificare a
cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă
respectivă constă într-o probă orală susținută on-line.”
(3) ISMB desemnează, dintre liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților și
cercetării, centre de examen pentru susținerea Probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă în vederea
admiterii în anul școlar 2021-2022.
(4) Proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se desfășoară în perioada
prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
(5) La nivelul centrului de examen se constituie, prin decizie internă a conducerii unității de
învățământ, comisia de organizare și evaluare a Probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de
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limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă în vederea
admiterii în anul școlar 2021 – 2022 și comisia de elaborare a subiectelor.
(6) Articolul 1. (2) din Anexa nr. 4 la OME nr. 3721/23.04.2021 pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu
modificările și completările ulterioare, prevede ca elevii care se vor înscrie pentru susținerea probei de
verificare a cunoștințelor de limbă maternă să dispună de dispozitivele necesare (audio-video:
smartphone, tabletă, laptop, etc.) în vederea susținerii on-line a probei. În situația în care aceștia nu
dispun de mijloace tehnice, școala de proveniență le va asigura, în regim de custodie, echipamentele
necesare susținerii probei.

Susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se poate face și la unitatea de
învățământ de proveniență, conform prevederilor art. 6 din OME nr. 3721/23.04.2021.
(7) Potrivit Articolului 1. (4) din Anexa nr. 4 la OME nr. 3721/23.04.2021 pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu
modificările și completările ulterioare, „Tematica probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
va respecta programa pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a la limba maternă
respectivă, aprobată pentru anul școlar curent.”
(8) Potrivit Articolului 2 din Anexa nr. 4 la OME nr. 3721/23.04.2021 pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu
modificările și completările ulterioare, „Rezultatele probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă
se afișează la avizierul/site-ul unității de învățământ la care a fost susținută proba, în perioada prevăzută
de calendarul admiterii.” Comisiile din centrele de examen pentru susținerea Probei orale on-line de
verificare a cunoștințelor de limbă maternă transmit către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti
listele cu rezultatele finale, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.
(9) În conformitate cu Articolul 3 din Anexa nr. 4 la OME nr. 3721/23.04.2021 pentru modificarea
și completarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea
şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu
modificările și completările ulterioare, „Rezultatele obţinute de candidaţi la proba de limbă maternă vor
fi recunoscute în orice judeţ/municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea
computerizată.”
ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR. ELIBERAREA ȘI DEPUNEREA ANEXELOR FIŞELOR DE ÎNSCRIERE
(10) Unitățile de învățământ de proveniență a candidaților care solicită participarea la proba orală online de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă eliberează și transmit, către centrele de examen,
anexele fişelor de înscriere, conform calendarului admiterii.
(11) Primirea anexelor fişelor de înscriere de către centrele de examen echivalează cu înscrierea
candidaților pentru susținerea probei orală on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
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(12) Directorul unității de învățământ, președinte al centrului de examen care a coordonat organizarea
probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, confirmă, prin semnătură şi ştampilă,
corectitudinea notei obținute în urma susținerii probei și transmite unităților de învățământ de
proveniență a candidaților anexele fișelor de înscriere în care este specificată nota obținută la limba
maternă, conform calendarului admiterii.
8.2 RESPONSABILITĂȚI ȘI TERMENE
(1) Constituirea comisiei de organizare și evaluare și a comisiei de elaborare a subiectelor
pentru proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
TERMEN PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI: 07.06.2021
RĂSPUNDE: conducerea unității de învățământ desemnate centru de examen
(2) Eliberarea de către conducerile unităților de învățământ și transmiterea către centrele de
examen a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la proba orală on-line
de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
TERMEN: 14.06. 2021
RĂSPUNDE: conducerea unității de învățământ de proveniență a candidaților
(3) Înscrierea candidaților pentru proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă, în baza anexei fișei de înscriere primită de la unitatea de învățământ de proveniență
TERMEN: 07.06-14.06.2021
RĂSPUND: comisiile de organizare și evaluare din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
(4) Verificarea existenței, respectiv asigurarea dispozitivelor necesare (audio-video:
smartphone, tabletă, laptop, etc.) și a conexiunii la internet în vederea susținerii probei orale online de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru fiecare candidat
TERMEN: 14.06.2021
RĂSPUND: directorul unității de învățământ de proveniență a candidaților, diriginții
(5) Elaborarea subiectelor pentru proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă
TERMEN: 15.06.2021
RĂSPUND: comisiile de elaborare a subiectelor din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
(6) Programarea pe intervale orare a probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă
TERMEN: 15.06.2021
RĂSPUND: comisiile de organizare și evaluare din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
(7) Desfășurarea probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
TERMEN: 16.06.2021
RĂSPUND: comisiile de organizare și evaluare din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
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(8) Afişarea rezultatelor la proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
TERMEN: 18.06.2021
RĂSPUND: comisiile de organizare și evaluare din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
(9) Transmiterea listelor cu rezultatele finale ale probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti
TERMEN: 18.06.2021
RĂSPUND: comisiile de organizare și evaluare din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
(10) Transmitera anexelor fişelor de înscriere ale candidaților care au promovat proba orală online de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă către unitățile școlare de proveniență
TERMEN: 28.06.2021
RĂSPUND: comisiile de organizare și evaluare din centrele de examen pentru susținerea probei
orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă
8.3 RESURSE NECESARE
(1) Comisia de organizare și evaluare a probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă se constituie prin decizie internă a conducerii unității de învățământ desemnate centru de
examen pentru susținerea probei. Comisia are următoarea componență:
Președinte: directorul/directorul adjunct al unității de învățământ desemnate centru de examen;
Secretar: secretarul șef/secretarul unității de învățământ desemnate centru de examen;
Informatician: informaticianul sau un profesor din catedra de informatică a unității de învățământ
desemnate centru de examen;
Evaluatori: două cadre didactice de limba maternă pentru care se susține proba orală on-line de
verificare.
(2) Comisia de organizare și evaluare a probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă
maternă are următoarele atribuții:
a) primește anexele fișelor de înscriere ale candidaților de la unitățile de învățământ de proveniență a
acestora;
b) întocmește programarea pe intervale orare a candidaților înscriși;
c) asigură informarea candidaților (telefonic, prin mesaj electronic etc) privind programarea pentru
susținerea probei;
d) aduce la cunoștința candidaților informațiile referitoare la mediul online în care se va desfășura
proba - platforma, aplicația, modalitatea de conectare, link-ul etc;
e) preia, de la comisia de elaborare a subiectelor, și asigură păstrarea caracterului secret al subiectelor,
baremelor de corectare și notare, descriptorilor etc
f) organizează desfășurarea probei, asigurând existența dispozitivelor necesare (audio-video:
smartphone, tabletă, laptop, etc.) și a conexiunii la internet în vederea susținerii on-line a probei pentru
membrii comisiei;
g) solicită acordul candidaților și a membrilor comisiei pentru înregistrarea probei;
h) evaluatorii monitorizează candidatul pe perioada elaborării și prezentării răspunsului și evaluează
răspunsurile acestora în baza baremelor de corectare și notare, descriptorilor etc;
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i) colectează și gestionează borderourile de notare și înregistrările rezultate în urma susținerii probei,
asigurând conservarea lor conform normelor în vigoare;
j) întocmește și afișează, la avizierul și pe site-ul unității de învățământ, listele cu rezultatele finale
obținute în urma desfășurării probei orale on-line de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă;
k) completează rezultatul obținut de candidat la probă în anexa la fișa de înscriere; asigura
transmiterea anexei către unitatea de învățământ de proveniență a candidatului;
l) transmite CAMB listele cu rezultatele finale ale probei.
(3) Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă se constituie prin decizie internă a conducerii unității de învățământ desemnate centru
de examen pentru susținerea probei. Comisia are următoarea componență:
Președinte: directorul/directorul adjunct al unității de învățământ desemnată centru de examen
Membri: două cadre didactice de limba maternă pentru care se susține proba orală on-line de verificare
(4) Comisia de elaborare a subiectelor pentru proba orală on-line de verificare a cunoştinţelor de
limbă maternă are următoarele atribuții:
a) elaborează subiectele, baremele de corectare și notare, descriptorii etc, în baza programei de
examen;
b) asigură păstrarea caracterului secret al acestora;
c) predă subiectele, baremele de corectare și notare, descriptorii etc comisiei de organizare și evaluare.
8.4 MODUL DE LUCRU
STRUCTURA SUBIECTELOR.
REZULTATELOR

DESFĂȘURAREA

PROBEI.

EVALUAREA

ȘI

CONSEMNAREA

(a) Proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru candidații care nu au studiat în
gimnaziu în limba maternă respectivă constă într-o probă orală susținută on-line.
(b) Tematica probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă va respecta programa pentru
Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a la limba maternă respectivă, aprobată pentru anul
școlar current.
c) Comisia de elaborarea a subiectelor produce un număr de bilete dublu față de numărul candidaților
înscriși.
d) Candidatul alege un număr de bilet și îl comunică membrilor comisiei. Comisia îi aduce la cunoștință
cuprinsul subiectului, acordându-i 10 minute pentru pregătirea răspunsului și 10 minute pentru
expunerea acestuia și pentru interacțiunea cu evaluatorii. Pe toată durata probei, candidatul rămâne în
fața camerei dispozitivului, fiind monitorizat de către membrii comisiei.
e) Aprecierea probei on-line menționate la alin. (1) se face cu note.
f) Fiind o probă orală, nu se admit contestații.
g) În situaţia în care candidatul a obţinut la evaluare cel puţin nota 5, secretarul comisiei de organizare
și evaluare transcrie nota obţinută în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la
limba şi literatura maternă la evaluarea naţională", specificând limba maternă la care a fost susţinută
proba.
h) Directorul unității de învățământ care a coordonat organizarea probei on-line va confirma, prin
semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei și va transmite unității de învățământ de proveniență a
candidaților anexele fișelor de înscriere în care este specificată nota obținută la limba maternă.
i) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul
mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare.
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j) În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat
proba și nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă.
9. DISPOZITII FINALE
(1) Procedura va fi difuzată membrilor comisiei şi compartimentelor implicate în coordonarea şi
desfăşurarea acţiunilor de organizare și desfășurare a probei orale on-line de verificare a
cunoştinţelor de limbă maternă.
(2) Actuala procedură va fi revizuită în cazul în care apar modificări organizatorice sau alte reglementări
cu caracter general sau intern care să intereseze prevederile acestei proceduri.
10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
Denumirea
anexă
anexei
0
1
1. 2 ANEXA 1 - lista cu
. rezultatele finale probei
orale
online
de
verificare
a
cunoștințelor de limba
maternă

Elaborator
2
COMISIA DE
ORGANIZARE
ȘI EVALUARE

Aprobă
3
Director

Număr de
exemplare
4
4

Difuzare

Arhivare
Per.
6
7
Portofoliul
IUNIE
DE
2021
ORGANIZARE
ȘI EVALUARE
Portofoliul
CMAB

Alte
elemente
8

Loc
5
Da

11. Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii
operaţionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Scopul procedurii operaţionale
Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţionale
Descrierea procedurii operaţionale
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins

Pagina
1
1
2
2
2
2
3
4
5
9
9
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