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

Nr.
crt.

Elemente privind
responsabilii /
operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1. Elaborat Nicoara Claudia Membru CEAC 12.10.2020

1.2. Verificat Pintilie Marilena Coordonator CEAC 14.10.2020

1.3. Aprobat Soare Anda Rodica Director

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

Ediția/ revizia
în cadrul ediției

Componenta revizuită Modalitatea
reviziei

Data de la care se
aplică

prevederile
ediției sau

reviziei ediției
1 2 3 4

2.1. Ediția I Elaborare procedura 
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2
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3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul
ediției procedurii operaționale 

Nr.
Crt

Scopul
difuzării

Exe
m-

plar
nr. 

Compar-
timent Funcția Nume și prenume

Data
primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7
1. Aplicare 1 Catedra de

educație
fizică și

sport

Profesori Nicoară Claudia
Radulescu Aura 

2. Aplicare 1 Personal
nedidactic

Îngrijitor Stoian Nicoleta

2. Informare 1 Secretariat Secretar Dragomir Luiza
3. Informare 1 Personal

didactic
Cadre

didactice
4. Arhivare 1 Secretariat Secretar Dragomir Luiza

4. SCOPUL

Stabilirea   responsabilităților  și  sarcinilor  care  revin  cadrelor  didactice  în  organizarea
activităților sportive în unitatea de învățământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
 Procedura urmărește respectarea cadrului legal în vigoare și prevenirea unor situații
care afectează negativ desfășurarea în condiții de siguranță a activităților sportive din școală.

5. DOMENIUL DE APLICARE

 Se aplică pentru toate activitățile de educație fizică și sport din Scoala Gimnaziala 
„ Sfantul Ierarh Nicolae” Bucu.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
   

    Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  75/2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;

 Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările
și completările ulterioare;

 Ordinul  nr.  600  din  20  aprilie  2018  privind  aprobarea  Codului
controlului intern managerial al entităţilor publice;

 Ordinul  nr.  5487/1494  din  2020  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

 Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  75  din  12  iulie  2005  privind  asigurarea
calităţii educaţiei, cu modificările si completările ulterioare;

 Hotărârea  nr.  1534  din  25  noiembrie  2008  privind  aprobarea
Standardelor  de  referinţă  şi  a  indicatorilor  de  performanţă  pentru
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evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 ORDIN nr. 3.462 din 6 martie 2012 privind aprobarea Metodologiei

organizării  şi  desfăşurării  activităților  de educație  fizică  şi  sport  în
învățământul preuniversitar

 Ordinul 5447/2020  privind noul Regulament - cadru de organizare si
functionare a unităților de învățământ preuniversitar

7.  DEFINIŢII, ABREVIERI
7.1. Definiții

Nr.

Crt.

Termenul Definiţia şi/dacă este cazul,actul care defineşte

termenul
1 Procedură operațională Prezentarea formalizată, în scris, a tututor pașilor ce 

trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a 

regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu 

privire la aspectul procesual
2 Ediție a unei proceduri

operaționale

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei 

proceduri

operaționale, aprobată și difuzată
3 Revizia în cadrul unei 

ediții

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

7.2. Abrevieri

Nr.

Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. CA Consiliul de Administratie
8 CP Consiliul Profesoral
9. ROFUIP Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

învatamânt preuniversitar

8. DESCRIEREA PROCEDURII
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Activități sportive -  formele de organizare curriculară a activităților de educație fizică şi 
sport în învățământul preuniversitar sunt următoarele: 

a) în învățământul preşcolar 
(i) activitatea de educație fizică şi sport cu grupa;

 b) în învățământul primar şi gimnazial 
(i) lecția de educație fizică şi sport;  
 (ii) lecția de pregătire sportivă practică sau de antrenament sportiv.

-  formele de organizare extracurriculară a activităților de educație 
fizică şi sport în învățământul preuniversitar sunt următoarele:
 a) în învățământul preşcolar 

(i) gimnastica de înviorare, organizată zilnic; 
(ii) momentul de înviorare; 
(iii) întreceri sportive şi jocuri între grupe, organizate săptămânal; 
(vi) serbări sportiv-culturale, proprii unității de învățământ sau organizate în cadrul 
Olimpiadei naŃionale a sportului şcolar; 
(vii) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii;

 b) în învățământul primar 
(i) gimnastica de înviorare, organizată zilnic; 
(ii) momentul de înviorare; 
(iii) întreceri sportive între clase, organizate săptămânal; 
(vi) serbări sportiv-culturale, proprii unității de învățământ sau organizate în cadrul 
Olimpiadei naționale a sportului şcolar, prin asociația sportivă şcolară; 
(vii) concursuri sau competiții proprii unității de învățământ sau organizate în cadrul 
Olimpiadei naționale a sportului şcolar, prin asociația sportivă şcolară; 
(viii) ansamblu sportiv;
 (ix) lecția de pregătire a formațiilor sportive reprezentative ale unității de învățământ;
 (x) cantonamente, semicantonamente şi tabere de pregătire sportivă pentru elevii din 
învățământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile sau la competițiile
prevăzute în calendarul competițional oficial; 
(xi) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii; 

c) în învățământul gimnazial şi liceal 
(i) ansamblu sportiv;

 (ii) lecția de pregătire a formațiilor sportive reprezentative ale unității de învățământ; 
(iii) activități turistice sau de orientare turistică, minimum una pe semestru; 
(iv) concursuri, competiții ori campionate proprii unității de învățământ sau organizate
în cadrul Olimpiadei naŃionale a sportului şcolar, prin asociația sportivă şcolară; 
(v) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru elevii din 
învățământul sportiv integrat, în vederea participării la concursurile ori competițiile 
prevăzute în calendarul competițional oficial; 
(vi) serbări sportive organizate la finalul fiecărui an şcolar, precum şi cu alte ocazii; 

d) în învățământul sportiv suplimentar
 (i) activități de selecție, cel puțin două activități pe an şcolar; 

(ii) cantonamente, semicantonamente sau tabere de pregătire sportivă pentru 
elevii din învățământul cu program sportiv suplimentar, în vederea participării 
la concursurile ori competițiile prevăzute în calendarul competițional oficial; 

e) în palate şi cluburi ale elevilor sau ale copiilor 
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(i) activități în cadrul cercurilor sportive; 
f) în centrele naționale de excelentă organizate pentru disciplinele sportive: 

(i) lecția de pregătire sportivă practică sau de antrenament sportiv; 
(ii) activități de selecție; 

La inceputul fiecarui an scolar, in decurs de o luna de la inceperea cursurilor, elevii trebuie sa
prezinte  avizul  medical  (  Clinic  sanatos  sau  Apt  pentru  efort  fizic)  eliberat  de  cabinetul
medical scolar sau cabinetul medical individual.
Participarea la orele de educatie fizics se face numai in echipament corespunzator adaptat
conditiilor de vreme.

Organizarea activităților sportive: 
● Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 
● Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea
va fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare
adaptată; 
● Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care
nu presupun efort mediu/intens cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5
metri, situație în care portul măștii nu este indicat; 
● Pentru desfășurarea  orelor  de educație  fizică,  elevii  vor fi  instruiți,  ca  pe tot  parcursul
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate; 
● La începerea  și  finalul  orelor  de  educație  fizică,  toți  elevii  trebuie  să  efectueze  igiena
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; 
● Se va efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare
grupă de elevi. 

 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de
obiecte; vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi
dezinfectate.

 In situatia desfasurarii orelor online:
- Exercitiile  fizice  vor  fi  executate  numai  cu  acordul  si  sub  supravegherea  unui

parinte/tutore
- Echipamentul sportiv trebuie sa fie lejer, adaptat  pentru exercitiile ce urmeaza a fi

executate
- Nu se fac sarituri direct pe podea fara a avea incaltaminte sport sau fara a exista un

covor moale pe jos
- Suprafetele trebuie sa fie plate, nealunecoase, fara obstacole, obiecte ascutite.
- Incaperea trebuie sa fie aerisita, cand se exerseaza nu se lasa usa si geamul deschise.
- In cazul exersarii in aer liber se verifica atent suprafata ( iarba, gazon)
- Eercitiile postate pe platformele educationale sunt vizionate si apoi se lucreaza practic

in limita posibilitatilor fizice individuale.
- In apropiere sa existe apa plata in vederea hidratarii, un prosop.

9. RESPONSABILITĂȚI

Profesori de educație fizică și sport
Îngrijitoare
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Responsabilitățile tuturor celor implicați vor fi cuprinse în Planul operațional privind 
organizarea activităților de educație fizică și sport

10. CUPRINS

Numarul
componentei

în cadrul
procedurii

operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina

Coperta 
1. Lista  responsabililor  cu  elaborarea,  verificarea  și  aprobarea

ediției  sau,  după  caz,  a  reviziei  în  cadrul  ediției  procedurii
operaționale

1

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

1

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

2

4. Scopul procedurii operaționale 3
5. Definiții, abrevieri 3
6. Documente de referință 3
7. Domeniul de aplicare 3
8. Descrierea procedurii 4,5
9. Responsabilități 5
10. Cuprins 6
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