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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. TOBA 

DANIELA 

 

Membru 

CEAC 

 

18.05.2020  

1.2. VERIFICAT Prof. 

CONSTANTIN 

DANIELA 

Responsabil 

CEAC 

18.05.2020  

1.3 APROBAT Prof. NEACȘU 

MARIANA 

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;  
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4.1. Scop 

Procedura operațională reglementează modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a 

sesiunilor de examen, circuitul de intrare și de ieșire al 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. 

 

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;  

 ORDIN Nr. 4.249/2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare 

si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 5.079/2016 

 Ordinul comun al MEC și MS nr. 4220/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

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

 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. 

 ORDONANTA DE URGENTA Nr.70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu 

data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, 

precum si a altor acte normative 

 Ordinul 4267/841/2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor 

cu SARS-CoV-2 in unitatile/institutiile de invatamant, institutiile publice si toate structurile 

aflate in subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii 

 

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 prin curtea școlii până la intrarea/ieșirea în 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, cancelariei, 

grupurilor sanitare, 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 săpun. 
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4.5. Descrierea procedurii  

 

Personalul 

didactic 

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

școlii, deplasându-se pe un traseu marcat;  

 așteaptă distanțate la 1,5 metri între ei, purtând masca de protectie sanitara care sa 

acopere nasul si gura, în curtea școlii, să fie preluate de un cadru medical, pentru 

a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37,3C , 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 măsurile 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 curtea școlii. 

Elevii  sosesc la școală cu 15 minute înainte de începerea cursurilor și intră în curtea școlii, 

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

 așteaptă distanțați în curtea școlii la 1,5 metri între ei, să fie preluați de un cadru 

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

depășește 37,3C, 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 (1,5 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, aceleaşi locuri în sala de clasă pe toată perioada 

desfășurării activităților;  

 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; 

 părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic și 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 curtea școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea socială (1,5 metri 

între ei), însoțiți de cadrul didactic; 

Personalul 

didactic - 

auxiliar 

 sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

 așteaptă distanțați la 1,5 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 37,3C, nu le este permisă intrarea în unitate; 
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 desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând 

distanța fizică de cca 2m; 

Personalul 

nedidactic 

 sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

 așteaptă distanțați la 1,5 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 37,3C, 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 2m.  

 

4.6. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

Activităţi / 

Etape 

Răspunde Mod   de desfăşurare / Termene Riscuri semnificative 

Accesul 

cadrelor 

didactice, al 

personalului 

didactic 

auxiliar și 

nedidactic  

agenți pază Parcursul cadrelor didactice în școală și prin 

curtea școlii va fi semnalizat și delimitat, 

astfel încât să se respecte normele de 

distanțare. 

Astfel, accesul cadrelor didactice în școală 

se va face numai pe la intrarea profesorilor, 

iar ieșirea din școală, numai pe la calea de 

acces secundară. 

 

Accesul elevilor agenți pază Parcursul elevilor în școală și prin curtea 

școlii va fi semnalizat și delimitat, astfel 

încât să se respecte normele de distanțare. 

Astfel, accesul elevilor  este permis doar în 

corpul C de clădire. Acesta se va face numai 

pe la intrarea elevilor, iar ieșirea din 

școală, numai pe la careu. La accesul cât și 

la ieșirea din clădire elevii vor fi  insoțiți de 

către cadrul didactic care susține pregătirea. 

Accesul elevilor în școală se face 

numai cu acordul părinților, în 

funcție de încadrarea elevilor sau 

a membrilor familiei acestora în 

grupe de risc (afecțiuni cronice, 

membrii ai familiei cu vârsta 

peste 65 ani). 

Elevii care nu vor putea participa 

fizic  la activitățile de pregătire 

în școală vor beneficia de 

pregătire online, conform 

opțiunilor. 

Norme de 

siguranță 

asistent 

medical/ 

medic 

școlar 

 

Se va măsura zilnic temperatura de către un 

medic sau asistent medical – Temperatura nu 

trebuie să depășească 37,30C. 

 

 

Dacă un elev sau cadru didactic, 

didactic auxiliar sau nedidactic 

prezintă un simptom sau există 

suspiciunea de infectare cu noul 

coronavirus, nu i se va permite 

accesul în școală. 

Acesta va fi îndemnat să se 

prezinte la medicul de familie 

pentru stabilirea diagnosticului și 

a tratamentului. 

director 

 

La intrările în școală se asigură covorașe 

dezinfectante, măști de protecție pentru 

elevi și personalul școlii, substanțe 

dezinfectante pentru mâini și prosop de 

hârtie. 

 

La intrarea în școală, pe holuri și la 

cancelarie se afișează mesaje de informare 
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cu privire la normele igienico-sanitare și de 

prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

Elevii, cadrele didactice și personalul școlii 

vor purta mască de protecție pe tot 

parcursul desfășurării activității și își vor 

igieniza mâinile regulat cu substanțe 

dezinfectante, apă și săpun. 

 

Holurile, cancelaria, grupurile sanitare și 

sălile de clasă în care se vor desfășura 

activități vor fi dezinfectate regulat cu 

substanțe biocide, înainte de începerea 

activității și la finalul acesteia. 

 

Norme de 

siguranță  

cadre 

didactice 

În sălile de clasă se vor desfășura activități 

cu maxim 10 elevi, păstrând distanța de 2 

metri unul față de altul. 

 

În perioada 2-12 iunie, durata activităților 

desfășurate cu elevii în clasă nu va fi mai 

mare de 3 ore pe zi. 

 

În perioada desfășurării activității de 

pregătire, pauzele intermediare vor fi 

programate intercalat, și doar cu motive 

serioase,  astfel încât elevii să nu 

interacționeze fizic între ei. 

 

Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de 

clasă pe toată perioada participării la 

cursurile de pregătire. 

 

La finalul activității, măștile se vor colecta 

în coșuri de gunoi special amenajate, iar 

elevii și personalul didactic vor primi câte o 

mască pentru deplasarea în siguranță la 

domiciliu. 

 

Cadrele didactice vor supraveghea cu 

strictețe respectarea măsurilor de distanțare 

fizică între elevi și a măsurilor igienico-

sanitare. 

 

Cadrele didactice care doresc să lucreze la 

cataloage ( să noteze elevii, să încheie 

medii), vor face o programare prealabilă 

începând cu data de 18 mai.  

Vor fi prezente în școală maxim 4 cadre 

didactice într-un interval de 4 ore: 9-12 și 

12-15 . Accesul acestora va fi posibil doar în 

sălile de la parterul clădirii: sala 3, sala 4, 

laborator Info 1 și laborator Info 2. 

 

responsabil 

SSM 

Școala va informa DSP despre orice caz 

suspect de infecție cu coronavirus la elevi 

sau la personalul angajat. 

Pentru menținerea legăturii cu 

DSP se desemnează 

responsabilul comisiei SSM. 

Director 

Agenți 

pază 

Prezența persoanelor străine  în școală va fi 

posibilă numai cu acordul directorului 

școlii și va fi limitată și  admisă numai cu 

respectarea strictă a regulilor igienico-

sanitare. 
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4.7. Anexe  

Anexa 1 

  Anexa 1 

Anexa 1 -Program activități pregătire examen bacalaureat 2020 

Avand in vedere optiunea elevilor/parintilor de a desfasura activitatile de pregatire in mediul 

online, pe platforma ZOOM (matematica) si CLASSROOM – GOOGLE MEET si tinand cont 

de faptul ca cele 2 clase au acelasi profesor pentru fiecare disciplina in parte, acest program se 

va desfasura astfel:  

Clasa Ziua/Data Nr ore Disciplina 

 

Nume și prenume profesori 

XII A 

XIII A  

Marţi/02.06.2020 3 FIZICA STOENESCU NICOLETTA 

Miercuri/03.06.2020 3 MATEMATICA NECULA ALEXANDRU 

Joi/04.06.2020 3 LIMBA ROMANA DINIU ANCA 

Vineri/05.06.2020 3 BIOLOGIE GHERASIM ANA-MARIA 

XII A 

XIII A  

Luni/08.06.2020 3 MATEMATICA NECULA ALEXANDRU 

Marţi /09.06.2020 3 FIZICA STOENESCU NICOLETTA 

Miercuri/10.06.2020 3 BIOLOGIE GHERASIM ANA-MARIA 

Joi/11.06.2020 3 LIMBA ROMANA DINIU ANCA 

 

 

Anexa 2 

INSTRUCȚIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  CU PRIVIRE LA 

PREVENIREA INFECTIEI CU NOUL CORONAVIRUS LA LOCUL DE MUNCA 

 Ce trebuie respectate de catre elevi, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic al Liceului 

Tehnologic Nikola Tesla: 

 La sosirea în școală, dezinfectați-vă mâinile cu dezinfectantul care se găsește la intrare; 

 În plus, spălați periodic mâinile cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde și folosiți soluții 

dezinfectante chiar și atunci când mâinile nu sunt vizibil murdare; 

 Spălaţi-vă mâinile după terminarea fiecărei activităţi. Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse 

la dispoziţie de către angajator; 

 Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveti mâinile igienizate. Spălarea mâinilor îndepărtează 

virusul şi previne propagarea infecției cu COVID-19; 

 Acoperiți gura și nasul cu un șervețel atunci când tușiți sau strănutați. Dacă nu aveți la îndemână 

un servețel, tușiți sau strănutați în pliul cotului. După, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun; 
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 Evitați pe cât posibil contactul cu colegii (strângere de mână, îmbrățișare, pupat); Mențineți 

distanța de cel puțin 1,5 – 2 metri între dumneavoastră și alte persoane, în special când 

acestea tușesc, strănută sau au febră;  

 Limitați contactului cu alte persoane la maximum 15 minute; 

 Evitați staționarea în spații comune (holuri); 

 Evitați, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât 

și în exteriorul unității pentru a limita contactul direct între persoane; 

 Utilizați măștile de protecție în spațiile închise, când vă aflați în apropierea altor persoane, la 

locul de muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei. Pot exista 

excepții: 

-  când angajatul este singur în birou/cancelarie/bibliotecă/sală clasă sau se află minim 2 m între 

persoanele din acel birou, cu condiția aerisirii camerei, cel puțin la două ore și se asigură 

dezinfecția suprafețelor;  

-  când persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; 

- elevii doar în timpul orelor de curs, dacă se respectă distanțarea corespunzătoare; 

 

 Curăţaţi obiectele pe care le atingeţi frecvent (spre ex: telefoane, butoane, tastaturi) şi asigurață-

vă că sunt dezinfectate suprafeţele (spre ex: birouri, mese); 

 Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în desfăşurarea activităţii, ale căror suprafeţe pot fi 

contaminate. Aerisiți spațiile de lucru cât mai des; 

 Nu vă deplasați în alte spații ale școlii, în afara celor puse la dispoziție! Deplasați-vă în interiorul 

școlii, doar pe traseul indicat de conducerea scolii! 

 La sfârsitul activității este indicat să schimbați măștile. Colectarea măștilor purtate se va face în 

coșurile de gunoi cu închidere etanșă sau cutii specifice pentru deseuri riscuri biologice; 

 Când vă deplasați cu mijloacele de transport în comun, aveți în vedere că folosirea mijloacelor 

aglomerate de transport public vă poate crește riscul de expunere la coronavirus; 

 Evitaţi orele de vârf și autobuzele /tramvaiele / metroul în caz de aglomeraţie. Lăsaţi să treacă 

autobuzele aglomerate și așteptați unul mai puțin aglomerat. 

 Staţi la minimum 1.5 metri distanţă (cât doi pași mari) de ceilalţi pasageri, dezinfectaţi-vă pe 

mâini înainte şi imediat după călătorie.   

 Folosiţi un şerveţel pentru a vă ţine de bară/mânere sau mănuși de unică folosință; 

 Evitaţi să vă atingeţi faţa și să apropiați telefonul mobil de față/ureche. Așteptați până ajungeți 

într-un loc unde vă puteți spăla/dezinfecta mâinile; 

 La coborârea din autobuz, metrou sau tramvai încercați să vă dezinfectați cât mai rapid pe mâini 

(folosind șervețele dezinfectante, un gel dezinfectant, alcoolul sanitar / spirt); 

 Dacă aveți simptome de răceală sau gripă: tuse, dificultăți de respirație, dureri în gât, febră mai 

mare de 37,3 0 C, stare generală alterată, nu vă prezentați la locul de muncă; 

 Dacă aceste simptome apar la începutul sau în timpul programului de lucru, înștiințațți imediat 

angajatorul; 

 Se va contacta medicul de familie/medicul specialist pentru stabilirea diagnosticului și 

tratamentului. Dacă ați fost confirmat pozitiv cu COVID 19, nu vă prezentați la locul de muncă; 

anunțați DSP și angajatorul. Dacă starea este gravă, anunțați serviciul de urgență 112; 

 


