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1*. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 
reviziei în cadrul ediţiei procedurii documentate  
 

Nr 

crt 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operaţiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Prof. Ocunschi Livia Membru CA 20.09.2021  

1.2 Verificat Prof. Vasilescu Roxana Dir. Adj. 21.09.2021  

1.3 Aprobat Prof. Barabaș Virginica Director 23.09.2021  

 

2*. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 

Nr 

crt 

Ediţia sau, după 
caz, revizia în 
cadrul ediţiei 

 

Componenta 

revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

Data de la care se aplică 
prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1 Ediția I Ediția inițială - 22.04.2011 

2.2 Ediția I Revizia 1 3, 5 Conform legislației actualizate 05.11.2018 

2.3 Ediția II Integral Conform Ordinului nr. 600/2018 13.09.2019 

2.4 Editia II Revizia 1 5 Conform Ordinului comun MEC/MS 

nr. 5.487/1.494/31.08.2020  

09.09.2020 

2.5 Editia II Revizia 2 3, 5, 6 Conform Ordinului comun ME/MS nr. 

5196/1756/03.09.2021 

23.09.2021 

 

3*. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii 

Nr 

crt 

Scopul 

difuzării 
Ex. 

nr. 

Departament Funcţia Nume și prenume Data 

primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 Aplicare, 

Informare 

1 Management Director Barabaș Virginica 

 

  

3.2 Aplicare 

Informare 

2 SCIM Președinte Vasilescu Roxana   

3.3 Aplicare, 3 Serviciu pază Agent pază    
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Informare 

3.4 Aplicare, 

Informare 

electr

onic 

CP Cadre 

didactice 

   

3.5 Evidenţă, 
Arhivare 

4 CEAC Secretar 

CEAC 

Țicu Mirela   

 

1. Scopul procedurii 

Prezenta procedura stabilește măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în cadrul unității, în scopul asigurării 
dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, atât pentru beneficiarii primari ai dreptului la 
învăţătură, cât și pentru aparținătorii acestora, personalul unității de învățământ și alte persoane. 

De asemenea, prezenta procedură are următoarele scopuri specifice:  

a) asigurarea implementării activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2; 

b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice; 
c) organizarea accesului în unitate. 

 

2. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică pentru întreg personalul unității de învățământ și elevi, precum și pentru 
orice alte persoane care doresc să intre în incinta școlii, indiferent de motiv, în funcție evoluția 
situației epidemiologice. 

 

3. Documente de referinţă 

Legislaţie primară: 
- Legea nr.1/2011, legea Educaţiei Naţionale, cu  modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţă de urgenţă nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și  
completările ulterioare; 
 Legislaţie secundară: 
- OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare 
a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare 

- O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului 

- Ordin comun ME/MS nr. 5196/1756/03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

- OUG nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a 
sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 
- Ordinul MS nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din 25 august 2020 privind 

unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 
- Adresa MEC nr. 8900/10.04.2020 privind respectarea măsurilor de securitate și confidențialitate 
pentru protejarea datelor cu caracter personal 

- Instrucțiunea MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018 
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4. Definiţii şi abrevieri 
4.1. Definiţii 
- Entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie 

autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu 
personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public 

- Departament - Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment 
- Conducătorul departamentului (compartimentului) - director general, director, şef serviciu, şef 

birou, şef compartiment 

- Procedură - prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a 
regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităţilor 

- Procedură de sistem (PS) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară la 
nivelul tuturor departamentelor din cadrul entităţii publice 

- Procedură operaţională (PO) - procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfăşoară 
la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică. 

 

4.2. Abrevieri 

- EP - entitate publică 

- CEAC - Comisia de evaluare și asigurarea calităţii 
- CA – Consiliul de Administrație 

 

5. Descrierea procedurii 

5.1 Organizarea circuitelor în curtea școlii  
Activitatea şcolară se desfăşoară în intervalul orar 8-14 (15), pentru nivelul de învățământ zi, 

respectiv 16,30-21,30 pentru învățământ seral. Activităţile de consiliere şi orientare, precum şi cele 
extraşcolare se desfăşoară, de regulă, în intervalul orar 14-15.  

Accesul în curtea şcolii se face doar pe intrarea principală și va fi gestionat de agentul de 
pază. 

Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către 

profesorii de serviciu pe școală, îngrijitori. 

Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învășământ (părinți, 
alți însoțitori etc.) este interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea 
conducerii unității de învățământ. 

Intrarea/ieșirea elevilor la cursuri va fi realizată prin mai multe căi de acces, pentru reducerea 

fluxului de elevi (C1: intrarea/ieșirea principală elevi – clasele de la etajul II, intrarea/ieșirea dinspre 
capelă – clasa a 10 A și clasele de la etajul I, intrarea/ieșirea dinspre sala de sport – clasele a 9 B, 12 

A și clasele care au instruire practică; C2 – intrare/ieșire principală elevi – 11 C, 9 C, 9 D, 10 E, 9 E; 

C2 – intrare/ieșire laterală – 10 C, 10 D, 11 D, 11 E ) astfel se limitează întălnirile între elevi și este 

asigurată distanţarea fizică. 
Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind următoarele mijloace: afișe, marcaje 

aplicate pe sol cu vopsea albă, dispozitive de distanţare etc. 
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5.2 Organizarea circuitelor în interiorul școlii (săli de clasă, coridoare, ateliere, sala de sport, 

terenuri de sport) 

 În curtea și în interiorul școlii se realizează demarcarea cu benzi vizibile care să asigure 
"trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, 
facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi.  

Se amplasează indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.).  
Intrarea elevilor se va face prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elev, astfel: 

- Corp clădire liceu – intrare/ieșire principală și două intrări/ieșiri secundare;  
- Corp clădire cămin- intrare/ieșire principală și o intrare/ieșire secundară. 

La intrarea în liceu/corp cămin/sală de sport/ateliere, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate 
dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfectarea 

frecventă.  
La intrarea în liceu/corp cămin/sală de sport/ateliere şi în toate locurile cu o bună vizibilitate 

sunt afişate materiale de informare (postere) privind măsurile de igienă/protecţie. 

Căile de acces (porți, uși) vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele 
de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu 
(spre exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi menţinute 
deschise până la sosirea tuturor elevilor și vor fi organizate spații de recreere (curte interioară, alee 

teren sport, alee C2, spațiu verde cantină). 
Diriginții asigură comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării traseelor 

prestabilite, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare/ieșire. Părinții vor fi încurajați să participe la 
educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în școală să se facă în siguranță. 

5.3 Accesul persoanelor străine 

Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, 
alți însoțitori etc.) este interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea 
conducerii unității de învățământ, precum și cu excepția ceremoniei de deschidere a anului școlar. 

Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea 
de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare. 

Accesul în curtea şcolii se va face doar pe intrarea principală.  
Conducerea Liceului Tehnologic „Ion Bănescu” elaborează Planul de pază al unităţii de 

învăţământ în colaborare cu poliţia/jandarmeria şi afişează numărul de telefon al organelor de poliţie/ 
jandarmerie la care personalul de pază, conducerea unităţii de învăţământ, profesorii de serviciu, 
personalul şcolii, elevii pot suna în situaţia unor incidente violente sau în cazul intrării în unitatea de 
învâţământ a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, având comportament 
agresiv ori intenţia de a deranja ordinea şi liniştea (0756201404 – Dispecerat Poliţia locală 
Mangalia). 

Persoanele pentru care este permis accesul au obligaţia de a respecta reglementările interne ale 
unităţii de învăţământ referitoare la accesul în incinta acesteia şi de a nu părăsi locul stabilit pentru 
întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite, 
fără acordul conducerii unităţii de învăţământ.  
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Ședințele cu părinții vor fi organizate, de regulă online, în functie de evoluția ratei incidenței 
cazurilor de îmbolnăvire, folosind platforma MicrosoftTeams sau alte platforme/aplicații pentru 
videoconferință. Pentru organizarea ședințelor cu părinții în săli ale școlii, dirigintele va solicita 
acordul conducerii școlii, se va face o programare prealabilă a sălii Amfiteatru și se vor asigura 
măsurile igienico-sanitare și de distanțare în vigoare. 

Persoanele care solicită accesul în unitatea de învățământ au obligația de a completa 

Declarația pe proprie răspundere (conform anexei 2). Accesul va fi precedat de o programare 

telefonică prealabilă, va fi permis doar după înregistrarea de către agentul de pază al motivului și 

destinației vizitei și va fi limitat la zona/compartimentul vizat (secretariat, contabilitate etc). Părinții 
vor contacta telefonic dirigintele clasei pentru a se informa despre situația școlară a copilului, 

respectiv pot comunica prin intermediul whatsapp, teams etc cu orice cadru didactic ce predă la clasa 

respectivă. 

 

6. Responsabilităţi 
 

6.1 Conducerea unității de învățământ 
a) dispune implementarea și respectarea tuturor măsurilor prezentate în prezenta procedură; 
b) implementează acţiuni şi măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-

2 şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context 
epidemiologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare, și implicit cu normele prezentate în prezenta 
procedură; 

c) informează elevii, prin intermediul cadrelor didactice, cu privire la normele de funcționare ale 
unității referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, și de asemenea comunică modul de organizare și 
desfășurare a activităților; 

d) asigură accesul cadrelor didactice și elevilor în unitatea de învățământ în condiții de siguranță; 
e) stabilește culoarele de intrare și ieșire din unitatea de învățământ, le aduce la cunoștința 

tuturor celor implicați și le semnalizează prin inscripții de tipul [Intrare] respectiv [Ieșire]. 

 

6.2 Profesorul de serviciu pe școală/Diriginții 
a) Informează elevii și părinții/reprezentanții legali ai acestora despre reglementările interne 

referitoare la accesul în unitatea de învățământ; 

b) Informează, în regim de urgența, conducerea școlii asupra producerii unor evenimente de 

natura să afecteze ordinea publica, precum și asupra prezentei nejustificate a unor persoane în școală 

sau în imediata apropiere a acesteia. 

 

6.3 Vizitatorii 

a) Comunică motivul și durata estimată a vizitei 
b) Comunică agentului de la intrare datele de identificare solicitate 

c) Respectă traseul comunicat și normele de conduită în incinta școlii 
d) Completează Declarația pe proprie răspundere (conform anexei 2). 
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7. Formular evidenţă modificări 
Nr. 

crt. 
Ediția Data ediţiei Revizia Data reviziei 

Nr. 

 pag. 
Descriere modificare 

Semnătura 

conducătorului 
departamentului 

1 I 22.04.2011 0  7   

2 I 22.04.2011 1 05.11.2018 7 Conform legislației actualizate  

3 II 13.09.2019 0  7 Conform Ordinului nr. 600/2018  

4 II 13.09.2019 1 09.09.2020 10 Conform Ordinului comun MEC/ 

MS nr. 5487/1494/31.08.2020 

 

5 II 13.09.2019 2 23.09.2021 6 Conform Ordinului comun ME/MS 

nr. 5196/1756/03.09.2021 

 

 

8. Formular analiză procedură 
Nr.  

crt. 

Compartiment Nume și prenume 
conducător 

compartiment   

Înlocuitor de 
drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Observații Semnătura  Data 

1 SCIM Vasilescu Roxana   21.09.2021    

 

9. Lista de difuzare a procedurii 
 

Nr. 

ex. 

 

Compartiment 
 

Nume şi prenume 
 

Data primirii 
 

Semnătura 
 

Data 

retragerii 

Data intrării în 
vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1. Management Barabaș Virginica 24.09.2021     

2 Serviciu pază       

3 CEAC Țicu Mirela 24.09.2021     

4 CP electronic 24.09.2021     

5 SCIM Vasilescu Roxana 24.09.2021     

 

10. Anexe/Formulare 

Anexa 1 - Grafic acces elevi  

Anexa 2 – Declarație pe propria răspundere 
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