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            1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei 
ediției procedurii operaționale 

 

 Elemente 
privind 

resposabilii/ope
rațiunea 

Numele și 
prenumele 

Funcția Data  Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Prof. Ileana-Daniela 
MOCULESCU 

Inspector scolar Fizica 21.03.2016  

1.2. Verificat  Prof. Nicușor 
COTESCU 

Inspector școlar general adjunct 21.03.2016  

1.3. Aprobat Prof. Elena Lavinia 
CRAIOVEANU 

Inspector școlar general 21.03.2016  

 

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

 Ediția/revizia în 
cadrul ediției 

Componenta 
revizuiță 

Modalitatea reviziei Data de la care se 
aplică prevederile 
ediției sau revizia 

ediției 

1 2 3 4 

2.1 Ediția 1 X X 22.04.2016 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 1    

 

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

 Scpuldifu
zarii 

Exemplare Departament Functia Nume si 
prenume 

Data 
primirii 

Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aplicare 1 Curriculum si 
inspectiescolara 

Inspector 
scolar Fizica 

Ileana-Daniela 
Moculescu 

21.04.2016  

3.2 Informare 1 Curriculum si 
inspectiescolara 

Inspector 
scolar Fizica 

Ileana-Daniela 
Moculescu 

21.04.2016  

3.3 Evidenta 1 Curriculum si 
inspectiescolara 

Inspector 
scolar Fizica 

Ileana-Daniela 
Moculescu 

21.04.2016  

3.4 Arhivare 1+ dosare 
pe fiecare 

Curriculum si Inspector Ileana-Daniela 21.04.2016  
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județ 

participant 
inspectiescolara scolar Fizica Moculescu 

3.5 Informare 1 MENCS Inspector 
Scolar 
General 

Sorin Trocaru 21.04.2016  

3.6 Aplicare 42 Inspectorate 
Scolare Judetene/ 
Mun. Bucuresti 

Profesori 
Insotitori 

 22.04.2016  

 

4. SCOP 
Prezenta procedură stabileşte: 
• modul în care se asigură respectarea cadrului legal al deplasărilor din județe la Craiova şi a 
normelor de conduită a elevilor şi profesorilor însoțitori pe perioada desfăşurării Olimpiadei 
Naționale de Astronomie şi Astrofizică; 
• modul în care se desfăşoară activitatea profesorilor responsabili desemnați de către 
Inspectoratul Şcolar al Județului Dolj pentru fiecare delegație participantă la etapa națională a 
Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică. 
 

5. DOMENIU 
Prezenta procedură se aplică tuturor participanților la Olimpiada Națională de Astronomie şi 
Astrofizică şi va fi dusă la îndeplinire de către profesorii însoțitori ai delegațiilor şi de către 
profesorii cu diferite responsabilități în organizarea competiției. 
 
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

6.1 Legislație specifică educației: 
- Legea Educației Naționale.Legea nr. 1/2011; 
- OMECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de 
învățământ; 
 
- Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Astronomie şi 
Astrofizică, nr. 28925/1.02.2013; 
- Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competițiilor şcolare şi a Regulamentului de 
organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, şcolare şi extraşcolare, nr. 
3035/2012; 
- Condițiile de organizare a taberelor, expedițiilor şi a altor activități de timp liber în sistemul de 
învățământ preuniversitar aprobate prin OMEN nr. 3060/3.02.2014; 
- Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților care oferă activitate extraşcolară 
aprobat prin OMECTS nr. 5567/2011; 
- Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din 
România, aprobat prin OMEdC nr. 4925/8.09.2005, modificat de OMECTS nr. 6152/7.11.2012; 
- Strategia M.Ed.C. de dezvoltare a activităților educative şcolare şi extraşcolare - 2005; 
- Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unitățile de 
învățământ de stat şi particulare autorizate/acreditat, privind acordarea asistenței medicale gratuite şi 
pentru promovarea unui stil de viață sănătos, aprobată prin Ordin comun nr. 5298/07.09.2011 (MECTS 
şi nr. 1668/09.12.2011 MS, modificat şi completat de OMS nr. 761/2012, OMS nr. 5675/2012, OMS nr. 
6555/2012 şi OMS nr. 1294/2012. 
6.2 Legislație specifică medicinii şcolare (http://www.medicinascolara.ro/) 
- OMS nr. 772/2004 pentru completarea OMSF nr.653/2001 privind asistența medicală a 
preşcolarilor, elevilor şi studenților; 

http://www.medicinascolara.ro/
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- OMSP nr. l955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, 
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor modificat şi completat de OMS nr. 1033/2004; 
- Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor şi preparatelor stupefiante 
şi psihotrope- actualizată, OUG nr. 6/2010, OUG nr. 105/2011 şi Legea nr. 179/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope; 
- OG nr.53/30.01.2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor şi 
Legea nr.649/2001 pentru aprobarea ei; 
- OMSF nr. 141/2002 privind reorganizarea rețelei naționale de supraveghere şi control a bolilor 
transmisibile modificat de OMS nr. 860/2004; 
- OMS nr. 204/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la 
orele de educație fizică şi sport pentru elevi şi studenți şi normele sale metodologice de aplicare; 
- OMSF nr. l97/2003 privind organizarea şi funcționarea comisiilor medicale de orientare şcolară-
profesională. 
6.3 Alte documente legislative: 
- Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, completată cu Legea 
nr. 257/2013; 
- Legislația în vigoare privind asigurarea calității în educație; 
- Codul civil al României (Legea nr. 287/2009, art.1349, alin.1, alin 2) privind răspunderea civilă 
delictuală; 
- Ordinele, instrucțiunile, normele, metodologiile şi alte documente emise de Ministerul 
Educației Naționale şi alte ministere, cu referire la problemă. 

7 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 

7.1 Definiții 

Profesori însoţitori-profesoricare însoțesc participanții la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie şi 
Astrofizică, ediția a XIV-a, Craiova, desemnați de către fiecare Inspectorat Şcolar Județean/ 
municipiului Bucureşti; Profesori-responsabili-profesoridesemnați de către Inspectoratul Şcolar al 
Județului Dolj, având responsabilitatea implementării programului olimpiadei împreună cu delegațiile 
care i-au fost repartizate. 
7.2 Abrevieri 

ISJ - Inspectoratul Şcolar al Județului / ISMB - Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
MENCS - Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice 
ONAA - Olimpiada Națională de Astronomie şi Astrofizică 

 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 

8.1 ONAA este o competiție şcolară de excelență, adresându-se elevilor cu aptitudini şi performanțe 
înalte în domeniul astronomiei şi astrofizicii. Graficul de desfăşurare a acesteia este aprobat anual de 
secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar. 
Deplasarea delegațiilor județelor/municipiului Bucureşti se face cu unul sau mai mulți profesori însoțitori, 
conform normativelor în vigoare. 
Participarea la ONAA a delegației fiecărui județ/municipiului Bucureşti este organizată, cu aprobarea 
ISJ/ISMB, în perioada stabilită de către MENCȘ, de către profesorii însoțitori. Aceştia întocmesc 
documentația necesară pentru deplasarea cu elevii la Craiova. 
Inspectorul şcolar pentru fizică din fiecare județ va organiza, înaintea plecării la etapa finală a ONAA, o 
şedință la care, alături de profesorii însoțitori, vor participa elevii înscrişi în competiție şi părinții/tutorii 
legali instituiți ai acestora, pentru elevii minori. 

8.2 Atribuții ale ISJ/ISMB 

A. Verifică corectitudinea întocmirii dosarului cu documentaţia necesară deplasării şi participării la 
ONAA. 
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Dosarul ONAA se întocmeşte pentru fiecare județ şi cuprinde următoarele documente: 
(1) Referat din partea profesorilor însoțitori, prin care se solicită aprobarea deplasării, cu 
specificarea intervalului de deplasare şi a mijloacelor de transport - Anexa 1. 
(2) Procesul verbal de instruire - Anexa 2. 
(3) Declarația pe proprie răspundere a profesorilor însoțitori, privind siguranța pe perioada 
deplasării delegației - Anexa 3. 
(4) Avizul epidemiologic, eliberat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la competiție, pentru 
fiecare elev participant. 
(5) Copie certificată după licența de transport a transportatorului/după certificatul de înmatriculare 
cu viza ITP valabilă, pentru alte mijloace de transport decât cele publice. 
Documentația se aprobă de către inspectorul şcolar general cu semnătură şi ştampilă. Dosarele ONAA, 
înregistrate la serviciul registratură al fiecărui ISJ/ISMB, se vor preda de către profesorii însoțitori 
reprezentantului Inspectoratului Şcolar al Județului Dolj în momentul sosirii la locația de cazare. 
Profesorii însoțitori vor urmări respectarea, în mod obligatoriu, a programului ONAA, a regulamentului 
intern şi a altor precizări făcute de organizatori (ex. program de servire a mesei, de odihnă etc.), precum 
şi a regulilor de comportament civilizat. Totodată, profesorii însoțitori vor monitoriza permanent elevii şi 
îi vor însoți la activitățile şi vizitele prevăzute în program, deplasările realizându-se în sistem organizat. 

B. Monitorizează modalitatea de realizare a legăturii între profesorii însoţitori şi profesorii-
responsabili Responsabilitatea de a contacta telefonic profesorii însoțitori este a profesorilor responsabili 
din județul Dolj. 

8.3 Atribuții ale ISJ Dolj: 
A. Monitorizează respectarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor 
şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, 
şcolare şi extraşcolare aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012. 
B. Elaborează procedura privind organizarea şi desfăşurarea ONAA şi Regulamentul intern al 
acesteia. 
C. Întocmeşte lista cuprinzând profesorii-responsabili şi repartizează sarcini specifice profesorilor 
implicaţi. 
Fiecare profesor-responsabil este ajutat în activitatea sa de 1-2 elevi voluntari desemnați de Comisia de 
organizare a ONAA Craiova. 
 
8.4 Atribuții ale profesorilor responsabili: 
- Aduc la cunoştința inspectorului şcolar pentru fizică din cadrul ISJ Dolj orice 
disfuncționalitate legată de organizarea olimpiadei (nerealizarea legăturii cu profesorii însoțitori din 
județele /municipiul Bucureşti de care răspund, existența unui dosar de olimpiadă incomplet sau 
elemente speciale existente în dosar etc.); 
- Menține legătura cu profesorii însoțitori din județele/municipiul Bucureşti de care răspund 
ori de câte ori este necesar; 
- Întâmpină delegațiile județelor/municipiul Bucureşti de care răspund la ora stabilită de 
comun acord cu profesorii însoțitori, la gară/autogară/locul de cazare pe data de 22.04.2016; 
- Conduce delegația la locația de cazare, la festivitatea de deschidere a olimpiadei şi la centrul 
de examen (Colegiul Național “Elena Cuza” din Craiova) pe data de 22.04.2016; 
- Înmânează profesorului însoțitor; în ziua sosirii, mapa cuprinzând programul olimpiadei; 
- Preia dosarul olimpiadei de la profesorul însoțitor, îl verifică şi îl predă comisei de 
organizare, specificând elementele speciale ale dosarului; 
- Contribuie, alături de reprezentanții ISJ Dolj implicați în organizarea ONAA, la buna 
desfăşurare a programului. 
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8.5 Alte responsabilități 

- Părinții îşi pot asuma răspunderea numai pentru însoțirea copilului propriu. Participarea părinților nu 
exonerează de răspundere profesorii însoțitori şi persoanele care aprobă/avizează participarea la 
ONAA Craiova. În cazul în care părinții/tutorii legali instituiți ai elevului minor asigură, pe cont propriu, 
deplasarea şi prezența elevului la competiție, aceştia vor da o declarație scrisă în care specifică faptul 
că îşi asumă răspunderea deplasării propriului copil în Craiova, fără niciun fel de implicații ale 
organizatorilor; 
- Participanții la concurs vor avea asupra lor cartea de identitate în original (sau certificatul de naştere 
în copie autentificată de conducerea unității de învățământ) şi carnetul de elev vizat pe anul şcolar în 
curs. 
- Toți participanții la ONAA Craiova au obligația de a respecta Regulamentul intern privind participarea 
la ONAA - Anexa 4. 
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9.Anexe 
 

 
Anexa 1 

Aprobat, 
Inspector Şcolar General 

REFERAT 

Vă rugăm să aprobați deplasarea în vederea participării la etapa națională a Olimpiadei de 

Astronomie şi Astrofizică, ediția a XIV-a, Craiova, efectuată cu un număr de _______________ elevi şi un 

număr de _________ cadre didactice însoțitoare. 

Perioada _______________________  

Mijloace de transport: _______________________________________________ asigurate de: 

Profesorii însoțitori ai delegației: 

Numele şi prenumele 

1. _________________________________________________ (conducător) 

Instructajul elevilor privind securitatea deplasării s-a făcut la data de ________________ şi se va repeta 

înainte de plecare de către profesorul însoțitor 

Profesori însoțitori: 
1 _____________________________________  .  ___________ Semnătura  
2 _____________________________________  .  ________ Semnătura  

Notă. În cazul în care lotul va fi însoţit şi de părinţi, aceştia vor fi nominalizaţi după profesorii însoţitori.
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Anexa 2 
Aprobat, 

Inspector Şcolar General 

Proces - verbal 

de instruire a elevilor referitor la respectarea normelor de educație şi circulație rutieră/feroviară, 

protecția muncii, PSI, situații de urgență, comportament civilizat, educație pentru sănătate şi de 

acordare a primului ajutor în caz de accident 

La instruire au participat elevii înscrişi la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică, 

ediția a XIV-a, Craiova, din perioada 22.04.2016 - 26.04.2016, județul/municipiul 

 ________________________ , părinții/tutorii legali, precum şi profesorii însoțitori. 

Subsemnații, declarăm că am luat la cunoştință normele privind securitatea deplasării şi prevederile 

Regulamentului intern privind participarea la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie şi 

Astrofizică, ediția a XIV-a, Craiova, şi ne angajăm să le respectăm. În cazul organizării unei excursii în 

cadrul programului ONAA, suntem de acord ca propriul copil să participe. 

 
Nr. 
Crt. 

Nume și prenume 
elev 

Unutatea școlară, 
localitatea 

Secțiunea Cls. Semnătură 
elev 

Semnătură 
părinte 

Telefon 
părinte 

        
        
        
        
        
 
 
Profesori însoţitori 
 
1._______________________________Semnătura___________ 
 
2._______________________________Semnătura___________ 
 
 
Notă. În cazul în care părintele/tutorele legal consideră că trebuie să precizeze elemente speciale privind 
copilul (regimul medical etc.) sau nu îşi dă acordul pentru participare la anumite activităţi, acesta va da o 
declaraţie care se va ataşa prezentei anexe. 
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Anexa 3 

DECLARAŢIE 

pe proprie răspundere a profesorului însoțitor, privind asigurarea securității elevilor pe toată 

perioada deplasării 

Subsemnatul/Subsemnata, __________________________________________ , 

CNP _____________________________ , cadru didactic la unitatea de învățământ 

 _____________________________________ , județul _________________________ , îmi asum 

responsabilitatea pentru securitatea elevilor pe toată perioada deplasării şi desfăşurării etapei naționale a Olimpiadei 

de Astronomie şi Astrofizică, Dolj, din perioada 22.04.2016 -26.04.2016, efectuată de un număr de elevi. Mă oblig să 

respect Regulamentul internprivind participarea la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie şi Astrofizică, ediția a 

XIV- a, şi prevederile legislației în vigoare privind desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare. 

Data                                                                                                                                 Semnatura 
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Anexa 4 

REGULAMENT INTERN PRIVIND PARTICIPAREA LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI de ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ 
Craiova, ediția a XIV-a 
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