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

în cadrul ediției procedurii operaționale. 

 

Nr. 

crt 

ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI 

PRENUMELE 
FUNCTIA DATA SEMNATURA 

0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Prof. NICULA 

VALENTIN  

Prof. POPOVICI 

IULIANA 

Membru CA 

 

Responsabil 

CEAC 

14.05.2020  

1.2. VERIFICAT Prof. DAVID ILIE 

DANIEL 

Director 

adjunct 

15.05.2020  

1.3 APROBAT Prof. RUSU 

CONTESINA 

MARIA 

Director  18.05.2020  

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

Nr. 

crt. 

Ediția/ revizia în 

cadrul ediției 
Componența revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediției sau reviziei 

ediției 

1 2 3 4 

2.1. Ediția 1 Procedură completă  02.06.2020 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

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

ediției procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Categorie 

 

Mod de distribuire 

1 2 3 7 

3.1. Aplicare 1 Personalul didactic, 

personalul didactic-auxiliar, 

personalul nedidactic 

Electronic: e-mail cadre didactice; 

WhatsApp – grup personal didactic -

auxiliar; WhatsApp - grup personal 

nedidactic 

3.2. Informare  1 elevi, părinți, parteneri 

educaționali, comunitatea 

locală 

Postare pe site-ul școlii; pagina de 

Facebook a unității de învățământ 
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 4. CUPRINS: 

4.1. Scop 

4.2. Domeniul de aplicare  

4.3. Legislație 

4.4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

4.5. Descrierea procedurii  

4.6.Anexe   

 

4.1. Scop 

Procedura operațională reglementează modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a 

sesiunilor de examen, circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/ dezinfecția unității de învățământ, în scopul 

prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

 

4.2. Domeniul de aplicare: 

 Procedura se aplică de către personalul didactic, personalul didactic-auxiliar, personalul 

nedidactic angajat la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai”, în perioada 02.06-2020- 12.06.2020 pentru 

pregătirea elevilor din clasele a XII-a în vederea susținerii examenului de bacalaureat. 

 

4.3. Legislație: 

 Legea Educație Naționale Nr. 1/2011, art. 83 (1), cu modificările și completările ulterioare; 

 OMEN Nr 3027/2018 privind modificarea și completarea Anexei - Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 

5079/2016;  

 Ordinul MEC Nr. 4135/ 21.04.2020 privind asigurarea continuității procesului de învățare la 

nivelul sistemului de învățământ preuniversitar; 

 Ordinul MEC Nr. 545/ DGIP/ 28.04.2020 -Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de 

educație după încetarea stării de urgență; 

 Ordinul comun al MEC și MS Nr. 4220/769 din 08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 

 Ordinul comun al MEC și MS Nr. 4259/827 din 15.05.2020 

 Prevederile art. 10 alin. (2) lit. b, art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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4.4.Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională:  

 

Nr. 

crt. 

Termen Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

respectiv 

1 Circuit intrare și ieșire 

personal didactic/ 

personal didactic-

auxiliar/ personal 

nedidactic/ elevi 

Parcursul obligatoriu pentru elevi și personalul școlii, de la intrarea 

în curtea școlii și până la ieșirea din unitatea de învățământ, 

delimitat și semnalizat. 

2 Distanțare fizică Distanța de cca 2 m dintre cei 10 elevi din sălile de clasă  

3 Măsuri igienico-

sanitare de prevenire a 

infecției cu SARS CoV 

2 

Dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, a cancelariei, a 

grupurilor sanitare, a sălilor de clasă (mobilier și pardoseală) și a 

materialelor/ instalațiilor utilizate pe parcursul procesului didactic/ 

activității didactice cu substanțe omologate și recomandate de către 

Ministerul Sănătății: biocide pe bază de alcool/ dezinfectanți 

chimici pentru uciderea/ distrugerea COVID -19, între schimburi 

(dacă este cazul) și la finalul programului; purtarea măștii; 

igienizarea mâinilor cu dezinfectant sau cu apă și  cu săpun. 

 

4.5.Descrierea procedurii  

 

Personalul 

Didactic 

 sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în curtea 

școlii (intrarea nr.1), deplasându-se pe un traseu marcat;  

 așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să 

fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în 

care temperatura lor depășește 37,3oC, nu le este permisă intrarea în unitate; 

 însoțește elevii pe traseul marcat pe hol către sala în care urmează să se 

desfășoare activitatea de pregătire; 

 desfășoară activitățile de pregătire, purtând mască pe tot parcursul acestora și 

păstrând distanța fizică de cca 2m; 

 supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre 

elevi și a măsurilor igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2; 

 însoțește elevii la ieșirea din sala de clasă; le oferă alte măști și îi însoțește pe 

traseul marcat până la ieșirea din incinta școlii (ieșirea nr.2). 

Elevii  sosesc la școală cu 15-20 minute înainte de începerea cursurilor și intră în curtea 

școlii, deplasându-se pe un traseu marcat până la intrarea în unitatea școlară 

(intrarea nr.1);  
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 așteaptă distanțați în curtea școlii la 2 metri între ei, să fie preluați de un cadru 

medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor 

depășește 37,3oC, nu le este permisă intrarea în unitate; 

 intră în școală pe calea de acces stabilită de conducerea unității de învățământ, 

respectând normele de distanțare socială (2 metri între ei); 

 își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant,  iar pentru 

mâini, folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în imediata 

apropiere a  ușii de la intrare;  

 își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și semnalizat 

corespunzător și primesc de la un cadru didactic o mască nouă;  

 se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; și vor 

păstra aceeași sală de clasă și aceeași bancă pe toată perioada desfășurării 

activităților;  

 accesul în sala de clasă se va face astfel încât primul elev care intră în clasă se 

va așeza în ultima bancă de la fereastră, iar ultimul elev în prima bancă de lângă 

ușă, fără a trece unul pe lângă celălalt; 

 se așază la distanță de 2 metri unul de celălalt (o bancă liberă stânga, dreapta, 

față, spate), purtând măști pe toată perioada de pregătire; 

 beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot merge, 

pe rând, la grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în sala de clasă; 

 la finalul activității vor părăsi sala de clasă în ordine inversă intrării, primul elev 

care va ieși va fi elevul din prima bancă de la ușă, iar ultimul elev cel din ultima 

bancă de la geam; 

 elevii însoțiți de cadrul didactic se deplasează pe traseul marcat spre ușa 

destinată pentru ieșire, aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special amenajat 

și semnalizat corespunzător, și primesc o mască nouă de la un cadru didactic; 

 părăsesc incinta școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea socială (2 metri 

între ei), însoțiți de cadrul didactic; 

 pot sta în școală cel mult trei ore, susținând cel mult două activități, fiecare cu 

durata de 75 min urmate de o pauză de 15 min, fără a schimba sala de clasă sau 

locul în bancă. 

Personalul 

didactic – 

auxiliar 

 sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

 așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să 

fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în 

care temperatura lor depășește 37,3oC, nu le este permisă intrarea în unitate; 

 desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și 

păstrând distanța fizică de cca 2 metri; 
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Personalul 

nedidactic 

 sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

 așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să 

fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în 

care temperatura lor depășește 37,3oC, nu le este permisă intrarea în unitate; 

 desfășoară activitățile de igienizare/ dezinfecție, aerisire, înaintea începerii 

programului, între schimburi (dacă este cazul) pe o durată de 2 ore și la 

finalizarea programului, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând 

distanța fizică de cca 2 metri.  

 


