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PROCEDUR  OPERA IONAL  
RESPECTAREA M SURILOR SANITARE I DE PROTEC IE  

PE PERIOADA PANDEMIEI DE COVID-19 
 

Cod: PO-CEAC-03-40 
Edi ia II, Revizia 1, Data: 14.10.2021  

1* Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau, dup  caz, a 
reviziei în cadrul edi iei procedurii documentate: 
 

Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/ 
opera iunea 

Numele i prenumele 
 

Func ia 
 

Data 
 

Semn tura 
 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat argu Rodica Coordonator CEAC 04.10.2021  

1.2. Verificat i avizat Prof. Vasilescu Roxana Responsabil SCIM 05.10.2021  

1.3. Aprobat 
Prof. Baraba   Virginica 

Director 
14.10.2021 

 

 
2* Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii documentate: 

 
Nr. 
Crt. 

Edi ia sau, dup  caz, 
revizia în cadrul 

edi iei 

Component  
revizuit  

Modalitatea reviziei Data la care se aplic  
prevederile edi iei 

sau reviziei 
1 2 3 4 

2.1 Edi ia I, Revizia 0 Elaborarea 
edi iei ini iale 

 10.02.2021 

2.2 Edi ia I, Revizia 1 3, 4, 5, 6 Actualizare legisla ie 
Actualizare definire 1cenario 

Actualizare desf urarea activit ilor 
Actualizare responsabilit i 

16.03.2021 

2.3 Edi ia I, Revizia 1 3, 4, 5 Actualizare legisla ie 
Actualizare definire scenarii 

05.05.2021 

2.4 Edi ia II, Revizia 0 3, 4, 5 Actualizare legisla ie 
Actualizare definire scenarii 

16.09.2021 

2.5 Edi ia II, Revizia 1 3, 4, 5 Actualizare legisla ie 
Actualizare definire scenarii 

14.10.2021 

 
3* Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz  edi ia sau, dup  caz, revizia din cadrul 
edi iei procedurii: 

Nr. 
crt. 

Scopul 
Difuz rii 

Exemplar 
nr. 

 
Compartiment 

 
Func ia 

Nume i 
prenume 

Data 
Primirii 

Semn tur
a 

1 2 3 4 5 6 7 
3.1 Informare 2 Management Director Baraba  Virginica 14.10.2021  

3.2 Aplicare online CP Cadre 
didactice 

 

3.3 Aplicare 3 Didactic Personal Maricoiu Mihaela 14.10.2021  
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auxiliar didactic 
auxiliar 

Culic  Anna 
Stere Otilia 
Lupescu Paula 
Frunzulic  Mioara 
Trînc  Silvia  
Cantemir Maria 

  4 Nedidactic Personal 
nedidactic 

Vl du  Elisabeta 
Lupescu Floarea 
Hariga Florica 
Manea Valentina 
Neagu Petru a 
Ni  Petronela 
Sîrbu Siminica 

nas  Maria 
Cre u Constantin 
Du u Dumitru 

  

3.4 Eviden / 
Arhivare 

1 CEAC Secretar icu Mirela 14.10.2021  

 
1. Scopul procedurii  

Prezenta procedura stabile te m surile obligatorii privind prevenirea i combaterea 

îmboln virilor cu virusul SARS-CoV-2, care se vor aplica în cadrul unit ii, în scopul asigur rii 

dreptului la înv tur i a dreptului la s tate pentru beneficiarii primari ai dreptului la înv tur i 

pentru personalul unit ii de înv mânt. 

De asemenea, prezenta procedur  are urm toarele scopuri specifice: 

a) asigurarea implement rii activit ilor de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2; 

b) organizarea spa iilor pentru asigurarea distan rii fizice; 

c) organizarea accesului în unitate; 

d) organizarea programului de înv mânt; 

e) asigurarea m surilor igienico-sanitare în unitate; 

f) instruirea personalului i a elevilor privind m surile de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2; 

g) asigurarea m surilor pentru elevi, cadre didactice i alt personal din unitate aflat în grupele de 

vârst  cu risc i/sau având afec iuni cronice i/sau dizabilit i; 

h) desf urarea procesului de înv are on-line i modalit ile de lucru privind asigurarea continuit ii 

procesului de înv are. 

 
2. Domeniul de aplicare  

Procedura se aplic  la nivelul Liceului Tehnologic ”Ion B nescu” Mangalia, atât pentru 

activit ile instructiv-educative prev zute de planurile-cadru i de înv mânt în vigoare, cât i pentru 

orice alte tipuri de activit i desf urate cu prezen a fizic . 



 
MINISTERUL EDUCA IEI  i CERCET RII 

Liceul Tehnologic "Ion B nescu" 

PROCEDURA OPERA IONAL  Edi ia: II 
 

RESPECTAREA M SURILOR SANITARE 
I DE PROTEC IE PE PERIOADA 

PANDEMIEI DE COVID-19 
Cod: PO-CEAC-03-40 

Revizia: 1 

Exemplar 
nr. 1 

 

3/19 

 

3. Documente de referin   

3.1. Legisla ie primar : 

- Legea nr.1/2011, legea Educa iei Na ionale, cu modific rile i complet rile ulterioare 

- OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calit ii educa iei, cu modific rile i complet rile ulterioare 

3.2. Legisla ie secundar : 

- Ordinul comun ME/MS nr. 5338/1082/01.10.2021 pentru aprobarea m surilor de organizare a 
activit ii în cadrul unit ilor/institu iilor de înv mânt în condi ii de siguran  epidemiologic  pentru 
prevenirea îmboln virilor cu virusul SARS-CoV-2 
- OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor m suri pentru buna func ionare a sistemului de 

înv mânt i pentru modificarea i completarea Legii educa iei na ionale nr. 1/2011 

- HCNSU nr. 65/2021 privind stabilirea unor m suri necesar a fi aplicate în unit ile de înv mânt în 

contextul pandemiei de COVID-19 

- OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i func ionare a 

unit ilor de înv mânt preuniversitar cu modific rile i complet rile ulterioare 

- OMEC nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desf urarea activit ilor didactice prin intermediul tehnologiei i al internetului, precum i pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, modificat i completat prin OMEC 6200/16.12.2020 

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

- Instruc iunea MEN 1/2018  

 

4. Defini ii i abrevieri ale termenilor utiliza i 

4.1. Defini ii: 
 

Nr. 
Crt. 

Termenul Defini ia i/sau, dac  este cazul, actul care define te termenul 

1. Procedur  
documentat  

Prezentare în scris a pa ilor ce trebuie urma i, a modalit ilor de lucru 
stabilite i a regulilor de aplicat, în vederea execut rii activit ii, 
atribu iei sau sarcinii i editate pe hârtie i/sau electronic. 
PS (Procedur  de sistem) = procedur  care descrie o activitate sau un 
proces care se desf oar  la nivelul tuturor compartimentelor/ 
structurilor dintr-o entitate public . 
PO (Procedur  opera ional ) = procedur  care descrie o activitate sau 
un proces care se desf oar  la nivelul unuia sau mai multor 
compartimente dintr-o entitate public . 

2. Beneficiarii direc i ai 
educa iei i form rii 

profesionale 

Sunt antepre colarii, pre colarii, elevii i studen ii, precum i persoanele 
adulte cuprinse într-o form  de educa ie i formare profesional  
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4.2.Abrevieri: 

 
Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. PO Procedur  opera ional  
2. CA Consiliul de administra ie 
3 CEAC Comisia de Evaluare i Asigurare a Calit ii 
4. DSP Direc ia de S tate Public  
5. CJSU Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
6. ISJ Inspectoratul colar Jude ean 

 

5. Descrierea procedurii  

5.1. Generalit i 

Scenariul de func ionare al unit ii de înv mânt pe parcursul anului colar se va actualiza în 

func ie de cazurile confirmate de îmboln vire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clas /grup /unitate de 

înv mânt. 

ISJ i DSP avizeaz  propunerea consiliului de administra ie al unit ii de înv mânt preuniversitar 

i înainteaz  spre aprobare CJSU scenariul de func ionare pentru fiecare unitate de înv mânt. 

Propunerea este fundamentat  pe baza cazurilor confirmate de îmboln vire cu virusul SARS-CoV2 

într-o clas /grup /unitate de înv mânt, precum i în functie de infrastructura i resursele existente în 

fiecare unitate de înv mânt. 

CA propune ISJ aplicarea scenariului de organizare i desf urare a cursurilor în unitatea de 

înv mânt, dup  cum urmeaz : 

Scenariul 
1 

Participarea zilnic  cu prezen  
fizic  a tuturor antepre colarilor, 
pre colarilor i elevilor în 
unit ile de înv mânt, cu 
respectarea i aplicarea tuturor 
normelor de protec ie 

indiferent de rata de inciden  cumulat , cu respectarea 
tuturor normelor de prevenire a r spândirii infec iilor 
cu SARS-CoV-2, pân  la suspendarea cursurilor cu 
prezen  fizic , pe baza cazurilor confirmate în 
grup /clas /unitate de înv mânt 

Scenariul 
2 

Participarea zilnic  în sistem 
online a elevilor 

cu aplicarea dispozi iilor art. 6 din OME/MS nr. 5338 
/1082/01.10.2021, în func ie de cazurile confirmate de 
îmboln vire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clas / 
grup /unitate de înv mânt, respectiv suspendarea 
cursurilor cu prezen fizic  la nivelul grupei/clasei/ 
unit ii de înv mânt 

3. Scenariul 1 Participarea zilnic  cu prezen  fizic  a tuturor antepre colarilor, 
pre colarilor i elevilor în unit ile de înv mânt, cu respectarea i 

aplicarea tuturor normelor de protec ie 
4. Scenariul 2 Participarea zilnic  în sistem online a elevilor 



 
MINISTERUL EDUCA IEI  i CERCET RII 

Liceul Tehnologic "Ion B nescu" 

PROCEDURA OPERA IONAL  Edi ia: II 
 

RESPECTAREA M SURILOR SANITARE 
I DE PROTEC IE PE PERIOADA 

PANDEMIEI DE COVID-19 
Cod: PO-CEAC-03-40 

Revizia: 1 

Exemplar 
nr. 1 

 

5/19 

 

În situa ii justificate de infrastructur i resursele existente, unit ile de înv mânt pot 

desf ura activit i didactice în sistem on-line cu aprobarea ISJ chiar i în situa ia în care nu se impune 

suspendarea cursurilor cu prezen  fizic  în condi iile art. 6 din din OME/MS nr. 5338/1082/ 

01.10.2021. 

Este permis  organizarea simul rilor examenelor na ionale, cu prezen a fizic , în unit ile de 

înv mânt din localit ile în care nu este declarat  starea de carantin  la nivelul localit ii, cu condi ia 

asigur rii stricte a normelor de prevenire a îmboln virilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distan are 

corect , igienizarea mâinilor i purtarea obligatorie a m tii. 

Este permis  organizarea activit ilor aferente concursului pentru ocuparea func iilor de 

director/director adjunct în toate unit ile de înv mânt, cu respectarea strict  a normelor de protec ie 

sanitar . 

 

5.2. Modul de lucru 

 
5.2.1. Preg tirea unit ii de înv mânt 

 Conducerea unit ii de înv mânt desemneaz  un responsabil, dintre angaja ii proprii, cu atribu ii 

de coordonare a activit ilor de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnat  va fi în 

permanent  leg tur  cu personalul medico-sanitar, cu reprezentan ii ISJ, DSP, precum i ai 

autorit ilor administra iei publice locale 

 Conducerea unit ii de înv mânt identific  spa iile care pot fi folosite în procesul de înv mânt, 

precum i un spa iu pentru izolarea temporar  a cazurilor suspecte de îmboln vire cu virusul SARS-

CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de înv mânt 

 Organizarea s lilor de clas , cu a ezarea b ncilor astfel încât s  se asigure distan area fizic  de 

minimum 1 metru între elevi sau astfel încât s  se asigure o distan are maxim posibil ; 

 Stabilirea circuitelor func ionale 

 Organizarea spa iilor de recreere 

 Evaluarea necesarului de resurse umane 

 Asigurarea materialelor de cur enie, igien i dezinfec ie 

 Asigurarea permanent  a unui stoc de rezerv  de materiale de protec ie pentru elevi i personal 

 instruirea personalului, comunicarea permanent  de informa ii c tre elevi/studen i i p rin i privind 

surile de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2 

5.2.2. Organizarea accesului în unitatea de înv mânt 
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  Pentru a se evita aglomerarea, accesul i fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în 

institu ia de înv mânt de c tre profesorii de serviciu i personalul de îngrijire, conform prevederilor 

procedurilor de acces pentru elevi, personal i persoane str ine.  

  Intrarea elevilor se va face prin mai multe u i de acces pentru a reduce fluxul de elevi astfel: 

- Corp cl dire liceu – intrare principal i dou  intr ri secundare; 

- Corp cl dire c min- intrare principal i o intrare secundar ; 

   În func ie de varia ia ratei inciden ei cumulate a cazurilor la nivelul localit ii, CA poate decide 

ca, la accesul în coal , elevilor i personalului s  le fie m surat  temperatura de c tre cadrul medical, 

fapt ce va fi comunicat personalului prin canale de comunicare interne, iar elevilor prin intermediul 

dirigin ilor. Triajul zilnic se efectueaz  acas , prin m surarea temperaturii corporale i aprecierea st rii 

de s tate a elevului, în urma c reia elevul/p rintele ia decizia prezent rii la cursuri.  

5.2.3. suri de organizare a spa iilor pentru asigurarea distan rii fizice 

A. Organizarea circuitelor în interiorul unit ii (curte, s li de clas , coridoare etc.)  

 Deplasarea c tre intrarea unit ii de înv mânt, în interiorul unit ii de înv mânt i pentru 

sirea acesteia se va realiza pe trasee prestabilite, demarcate cu benzi vizibile care s  asigure 

strarea unei distan e fizice între personae. Indicatoarele folosite sunt vizibile i u or de în eles 

(panouri, s ge i etc.).  

 La intrarea în unitate i pe coridoare, la intrarea în fiecare clas  sunt asigurate dispensere/flacoane 

cu solu ie dezinfectant  pentru mâini, astfel încât s  fie facilitat  dezinfec ia frecvent .  

 La intrarea în unitate i în toate locurile cu o bun  vizibilitate sunt afi ate materiale de informare 

(postere) privind m surile de igien /protec ie. 

 ile vor fi men inute deschise, dac  este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu 

nu trebuie s  împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, u ile de 

incendiu neutilizate vor fi men inute închise). U ile claselor vor fi men inute deschise pân  la sosirea 

tuturor elevilor. 

B. Organizarea s lilor de clas  

i. Sala de clas  va fi amenajat  astfel încât s  fie asigurat  distan area fizic  între elevi, prin: 

o Eliminarea mobilierului care nu este necesar 

o Dispunerea mobilierului astfel încât s  fie ob inut  distan area de minimum 1 metru 

între elevi sau o distan  maxim posibil  

ii.  B ncile vor fi pozi ionate astfel încât s  nu fie blocat accesul în sala de clas  
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iii. Deplasarea elevilor în interiorul institu iei va fi limitat  prin respectarea principiului "1 clas  de 

elevi=1 sal  de curs", astfel c  numai profesorii vor schimba sala de predare 

iv. Locurile din clas  sunt fixe; dup  aranjarea elevilor în b nci, ace tia nu vor mai schimba locurile 

între ei pe toat  perioada cursurilor 

v. Vor fi limitate deplas rile în clas , pe cât posibil 

vi. Va fi asigurat  aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute i la finalul zilei; 

vii. Vor fi evitate experimentele practice care necesit  mi care i/sau interac iune strâns  între elevi. 

viii. Elevii nu se vor muta din clasa de baz  în laboratoare; 

ix. Elevii i personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta permanent masc  în interior; se 

recomand  ferm purtarea m tii de uz medical, îns  se admit m ti de tip textile care s  asigure  

acoperirea orificiilor nazale i a gurii; 

x. Sunt clar stabilite locurile în care vor fi amplasate co urile de gunoi destinate arunc rii/elimin rii 

tilor uzate. Co urile de gunoi vor fi de tip co  cu capac i pedal  prev zut cu sac în interior. 

C. Organizarea grupurilor sanitare 

i. Elevii i personalul trebuie s  se spele pe mâini/s  se dezinfecteze înainte i dup  ce merg la toalet  

ii. Administratorul de patrimoniu va verifica periodic dac  grupurile sanitare permit elevilor i 

membrilor personalului s i spele (cu ap i s pun lichid) sau s  î i dezinfecteze mâinile; sunt 

recomandate prosoapele de hârtie de unic  folosin ; sunt interzise usc toarele electrice de mâini i 

prosoapele din material textile 

iii. Administratorul de patrimoniu va verifica i se va face completarea, reînc rcarea cu regularitate pe 

parcursul zilei, astfel încât s  existe consumabile în cantit i suficiente la toalet  (s pun lichid, hârtie 

igienic , prosoape de unic  folosin  etc.); 

iv. Administratorul de patrimoniu va verifica realizarea cur eniei zilnice i a dezinfect rii regulate a 

suprafe elor atinse în mod frecvent (conform Planului de cur enie i dezinfec ie); 

D.  Organizarea cancelariei 

i. Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini la intrarea în cancelarie, precum i la 

preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

ii. Se va p stra distan a fizic  de minimum 1 metru între personae 

iii.Cadrele didactice pot folosi cataloage proprii înregistrate la secretariat, unde vor înregistra notele i 

absen ele elevilor.  
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iv. Se va folosi cu prec dere comunicarea la distan  pentru informarea profesorilor dirigin i i a 

elevilor, prin intermediul platformelor online i a aplica iilor mobile. 

E. Organizarea procesului de înv mânt 

 lile de curs au fost stabilite astfel încât s  se asigure înv area pe grupe pentru clasele din 

înv mântul profesional cu dubl  calificare, iar orele desf urate cu întrega clas  s  se desf oare în 

li cu capacitate mare. 

 Activit ile care implic  formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distan ei dintre 

elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau b uturile i nu vor schimba între ei obiectele de 

folosin  personal  (telefoane, tablete, instrumente de scris etc.); 

 Personalul didactic i nedidactic va supraveghea circula ia elevilor i a cadrelor didactice pentru 

respectarea distan rii fizice i a tuturor m surilor, astfel încât s  se evite apropierea între elevi din 

clase diferite, respectiv cadre didactice i elevi în afara s lilor de clas  

 Este permis  desf urarea orelor de educa ie fizic  în s li de sport/spa ii interioare, f  

obligativitatea purt rii m tii de protec ie, în condi iile în care rata de inciden  cumulat  în ultimele 

14 zile a cazurilor din localitate este mai mic  de 2/1.000. La o rat  de inciden  mai mare de 2/1.000, 

orele de educa ie fizic  se pot desf ura doar în spa ii deschise, f  obligativitatea purt rii m tii de 

protec ie. 

 orele de educa ie fizic  efectuate în sala de sport trebuie limitate la activit i sportive care nu 

presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distan ei fizice maxim posibile i a unei aerisiri 

permanente; 

 pentru desf urarea orelor de educa ie fizic , elevii vor fi instrui i ca pe tot parcursul activit ii s  

nu î i ating  fa a, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; 

 la începerea i la finalul orelor de educa ie fizic , to i elevii trebuie s  respecte normele de igien  a 

mâinilor; 

 se vor efectua cur enia, dezinfec ia i aerisirea s lii de sport dup  fiecare grup  de elevi; 

 La nivelul unit ii de înv mânt se vor monitoriza absen ele elevilor i ale personalului 

 În cazul scenariului 2, activit ile online se vor desf ura pe platforma Microsoft Office 365A1/ 

MicrosoftTeams conform orarului colii. Activit ile online desf urate sincron pot avea o durat  de 40 

min, restul de 10 minute având prev zute activit i în format asincron. Cadrele didactice pot folosi 

pentru orele online sus inute de la coal  dispozitive asigurate de coal  sau dispozitive proprii. 

Accesul la internet este asigurat de coal . 
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 Portalul Digital educred.ro, recomandat de Ministerul Educa iei i Cercet rii con ine o sec iune cu 

tutoriale i alte materiale de înv are, destinat  form rii i sus inerii cadrelor didactice, în vederea 

proiect rii, realiz rii, evalu rii activit ilor de înv are on-line i gestion rii activit ilor elevilor pe 

platforme de înv are on-line. 

 Cadrele didactice colecteaz  informa ii necesare accesului i particip rii elevilor la activitatea de 

predare-înv are-evaluare desf urat  on-line. Pentru elevii/cadrele didactice care nu au acces la 

tehnologie, unitatea de înv mânt i inspectoratul colar întreprind demersuri în contextul progamelor 

de dotare cu dispozitive/facilitare acces la internet. 

 În organizarea i desf urarea activit ilor în mediul virtual se asigur  respectarea cerin elor privind 

protec ia datelor cu caracter personal prev zute în procedura specific  elaborat  la nivelul colii, 

conform legisla iei în vigoare 

F. Organizarea activit ilor de instruire practic  

i. Stagiile de preg tire practic  se desf oar  cu prezen a fizic  a elevilor, cu respectarea 

procedurilor privind m surile de protec ie instituite de c tre entit ile organizatoare de stagii de 

preg tire practic i prevederile prezentului ordin, indiferent de scenariul epidemiologic, cu excep ia  

situa iei în care ordinele de carantinare, emise de autorit ile abilitate în perioada st rii de alert , 

interzic acest lucru 

ii. atelierele pentru instruirea practic  vor fi organizate astfel încât s  fie men inut  distan area 

fizic i s  nu fie partajate posturile de lucru 

iii. va fi limitat  la minimum utilizarea de materiale didactice de c tre mai mul i elevi. Vor fi 

prev zute modalit i de dezinfectare adaptate 

iv. vor fi organizate activit i individuale pentru a evita schimbul de materiale; 

v. materialele didactice vor fi cur ate i dezinfectate dup  utilizare; 

vi. Atunci când grupe diferite de elevi se succed, vor fi realizate cur enia i dezinfec ia 

suprafe elor, echipamentelor i a materialelor cu care elevii intr  în contact, dup  fiecare grup  de 

elevi, pe perioada pauzei 

vii. se va asigura o aerisire a spa iilor de minimum 10 minute la fiecare or ; 

viii. La finalul orelor vor fi cur ate u ile, dezinfectate podelele, b ncile, scaunele, mobilierul, 

materialele pedagogice i echipamentele de lucru utilizate de elevi.  

5.2.4. suri pentru elevii afla i în grupele de risc i/sau având afec iuni cronice i/sau 

dizabilit i 
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  (1) Elevii care fac parte dintr-o grup  de risc, respectiv sunt diagnostica i cu afec iuni asociate 

cu imunodepresie moderat  sau sever  (transplant, afec iuni oncologice în tratament imunosupresor, 

imunodeficien e primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), cu avizul i 

recomand rile specifice ale medicului curant i cu acordul scris al p rin ilor, pot fi scuti i de prezen a 

fizic  în coal , chiar dac  sunt vaccina i cu schema complet . 

  (2) Elevii care locuiesc împreun  cu o persoan  diagnosticat  cu afec iuni asociate cu 

imunodepresie moderat  sau sever  (transplant, afec iuni oncologice în tratament imunosupresor, 

imunodeficien e primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) pot fi scuti i de 

prezen a fizic  în coal , chiar dac  sunt vaccina i cu schema complet , pe baza declara iei pe propria 

spundere a p rin ilor. 

  (3) Elevii cu dizabilit i care opteaz  pentru participarea la cursuri, inând cont de specificul 

afec iunii, vor beneficia de adaptarea m surilor de preven ie în mod adecvat dizabilit ii specifice. 

  Pentru elevii men iona i anterior, conducerea unit ii de înv mânt stabile te, dup  caz, 

modalit ile de asigurare a procesului educa ional, inclusiv online. Acestea se comunic  în cadrul CP i 

sunt respectate/urmate de toate cadrele didactice care predau la clasele respective. 

5.2.5. Suspendarea cursurilor cu prezen  fizic  

 (1) Suspendarea cursurilor cu prezen  fizic  se dispune,  respectând men iunile legale, pentru 

o perioad  de 14 zile, la apari ia unui caz confirmat de îmboln vire cu virusul SARS-CoV-2 într-o 

clas   de înv mânt liceal, profesional sau postliceal. 

 (2) La data suspend rii cursurilor pentru 50%  din  totalul grupelor/claselor, se suspend  

activitatea cu prezen a fizic  la nivelul întregii unit i de înv mânt, pentru o perioad  de 14 zile. 

sura suspend rii la nivelul unit ii de înv mânt este dispus  prin hot rârea CJSU, la propunerea 

conducerii unit ii de înv mânt, cu avizul ISJ i al DSP. 

 (3) Cursurile pentru grupa/clasa suspendat  se pot relua cu prezen  fizic  începând cu a 8-a zi 

de la data confirm rii cazului pozitiv, pentru elevii care prezint  rezultatul certificat negativ al testului 

antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore. 

 (4) Elevii care nu prezint  rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR 

reiau cursurile cu prezen  fizic  dup  14 zile de la suspendarea acestora. 

 (5) Prin excep ie, elevii claselor IX—XII/XIII, vaccina i împotriva virusului SARS-CoV-2, 

pentru care au trecut cel pu in 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare i elevii care au 

fost confirma i pozitiv pentru infec ia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, dar pentru care 

au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezen a fizic . 
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 (6) DSP va efectua ancheta epidemiologic , va stabili  contac ii direc i ai cazurilor confirmate 

i va  decide împreun  cu conducerea unit ii de înv mânt dac  se impune carantinarea celor care nu 

fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar. 

 (7) La apari ia cazurilor de îmboln vire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, 

didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obliga ia de a anun a conducerea unit ii de  înv mânt 

care va informa DSP.  

 (8) DSP, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contac ii  direc i ai acestora i va 

decide împreun  cu conducerea unit ii de înv mânt dac  se impune suspendarea activit ilor  

didactice  la  nivelul  grupei/clasei  sau  unit ii  de înv mânt,  înainte  de  îndeplinirea  condi iilor  de  

la alin. (2). M sura suspend rii la nivelul unit ii de înv mânt este dispus  prin hot rârea CJSU, la 

propunerea conducerii unit ii de  înv mânt, cu  avizul ISJ i al DSP.  

 În situa iile prev zute la alin. (1)—(8), elevii care au cursurile suspendate cu prezen a fizic , 

procesul de înv mânt continu  în sistem online. 

 (9) Reluarea cursurilor care presupun prezen a fizic  pentru clasa suspendat  temporar se 

dispune prin decizia conducerii unit ii de înv mânt, dup  consultarea i avizul DSP. 

 (10) Reluarea cursurilor care presupun prezen a fizic  pentru unitatea de înv mânt  

suspendat  temporar se dispune prin hot rârea CJSU, la propunerea conducerii unit ii de  înv mânt, 

cu avizul ISJ i al DSP. 

 (11) DSP are obliga ia s  informeze unitatea de înv mânt despre existen a cazului confirmat 

pozitiv în rândul elevilor/personalului, în vederea întreprinderii m surilor necesare. Aceea i obliga ie o 

au personalul unit ii de înv mânt, p rin ii/apar in torii legali ai elevului confirmat pozitiv. 

 (12) Nu se vor prezenta la cursuri: 

a) cei confirma i cu infec ie cu SARS-CoV-2, afla i în perioada de izolare la domiciliu; 

b) cei care sunt declara i contac i direc i cu o persoan  infectat  cu SARS-CoV-2 i se afl  în 

carantin  la domiciliu/carantin  institu ionalizat  

c) cei care au fost testa i i a teapt  rezultatele sau locuiesc cu o persoan  care a fost testat i care 

teapt  rezultatele. 

În situa iile prev zute mai sus, dac  starea de s tate le permite, elevii/personalul didactic pot 

continua activitatea didactic  în sistem online sau vor fi scuti i medical i vor recupera ulterior. 

Cadrele didactice vor anun a cadrul medical colar, în cazul în care elevii prezint , la debutul 

activit ii sau în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator, de exemplu: tuse, febr , 
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dificultati de respiratie sau alte simptome de boal  infec ioas  (v rs turi, diaree, mialgii, stare general  

modificat ), înso ite sau nu de cre teri de temperatur , în vederea aplic rii protocolului de izolare. 

 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar i nedidactic care prezint  simptome specifice unei 

afec iuni cu potential infec ios (febr , tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificult i de respira ie, 

rs turi, f  a se limita la acestea) se izoleaz  la domiciliu, contacteaz  medicul de familie i anun  

de îndat  responsabilul desemnat de c tre conducerea unit ii de înv mânt. 

5.2.6. Comunicarea de instruc iuni/informa ii pentru p rin i 

(1) P rin ii vor fi încuraja i s  participe la educa ia pentru igiena i s tatea copiilor, astfel încât 

revenirea în coal  s  se fac  în siguran .  

(2) P rin ii vor fi încuraja i s  monitorizeze starea de s tate a copiilor i s  ac ioneze responsabil 

(3) În  cazul  în  care  copilul  prezint   simptome  în  timpul programului colar, p rintele se va 

prezenta imediat la unitatea colar  pentru preluarea elevului i va contacta telefonic medicul de 

familie sau serviciile de urgen , dup  caz;  

(4) P rin ii au obliga ia s  evalueze zilnic starea de s tate a copilului înainte de plecarea la coal ; în 

situa ia în care copilul are febr , simptome respiratoria (tuse, dificult i în respira ie), diaree, v rs turi, 

va contacta telefonic medicul de familie sau serviciile de urgen , dup  caz, iar copilul nu va fi trimis 

la coal  

(5) P rin ii au obliga ia s  anun e unitatea de înv mânt cu privire la absen e în urm toarele situa ii: 

 Elevul prezint  simptome specifice infect rii cu virusul SARS-CoV-2; 

 Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

 Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 i se afl  în carantin  

(5) Rrevenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de s tate i au absentat de la 

coal  minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverin e medicale care s  precizeze 

diagnosticul, adeverin  pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic   

dirigintelui. Adeverin ele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical colar. 

5.2.7. Protocol de izolare a copiilor cu  simptome  specifice COVID-19 

- se aplic  în cazul în care elevii prezint  în timpul orelor de curs simptomatologie specific  COVID-

19 (febr , tuse, dificult i respiratorii, diaree, v rs turi, mialgii, stare general  modificat ) i const  în:  

a) anun area imediat  a p rin ilor/reprezentan ilor legali i, dup  caz, a personalului cabinetului 

medical colar; 
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b) izolarea imediat  a elevului. Elevul va purta masc , va fi separat de restul grupei/clasei i va fi 

supravegheat pân  când va fi preluat i va p si unitatea de înv mânt înso it. M surile de protec ie 

individual  vor fi respectate cu stricte e; 

c) dac  pe perioada izol rii elevul care a prezentat simptome folose te grupul sanitar, acesta trebuie 

cur at  i  dezinfectat,  folosind produse de cur enie i  dezinfec ie avizate,  înainte de a fi  folosit  de o 

alt  persoan ; 

d) nu se va transporta elevul pân  la sosirea p rin ilor/reprezentan ilor legali la medicul de familie sau 

unit i sanitare decât în situa ia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela 

serviciul de urgen  112; 

e)  persoana  care  îngrije te  elevul  izolat  trebuie  s  poarte  masc i  se  va  sp la  bine  pe  mâini  timp de  

minimum 20 de secunde; 

f)  igienizarea înc perii  în care a fost  izolat  elevul suspect de infec ie   cu   virusul   SARS-CoV-2 se   

face cu substan e dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infec ia la alte persoane; 

 În cazul în care exist  un consim mânt informat i semnat al p rintelui/tutorelui legal cu 

privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea test rii elevilor 

simptomatici, ace tia vor putea fi testa i, într-o prim  faz , cu teste antigen rapide, în cadrul 

cabinetelor medicale.  

 Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consim mântul personal.  

 Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical colar de la nivelul unit ii de înv mânt 

vor fi raportate c tre DSP, în maximum 24 de ore.  

 Dac  p rintele/tutorele legal nu î i exprim  acordul pentru testare, în cazul existen ei unor 

simptome specifice, precum i în cazul în care nu exist  cabinet medical în unitatea colar , acesta va 

lua leg tura cu medicul de familie în vederea stabilirii pa ilor urm tori; revenirea în colectivitate în 

aceste cazuri se va face dup  un repaus de 14 zile. 

 

5.3. Resurse necesare 

5.3.1. Resurse materiale  

 calculator/laptop/tablet ; 

 re ea internet; 

 telefon pentru leg turi operative cu persoanele implicate în realizarea activit ii procedurate; 

 co uri de gunoi destinate m tilor folosite, cu clapet  de picior; 

 ti de protec ie, m nu i, solu ii dezinfectante, produse pentru cur enie. 
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5.3.2. Resurse umane  

 Consiliul profesoral; 

 Consiliul de administra ie; 

 Personal didactic, didactic auxiliar i nedidactic; 

 Beneficiarii direc i ai actului educa ional; 

 Conducerea unit ii. 

5.3.3. Resurse financiare  

 Conform bugetului pentru anul în curs; 

 Sponsoriz ri/donatii; 

 Fonduri nerambursabile. 

 

6. Responsabilit i i r spunderi în derularea activit ii  

6.1. Consiliul de Administra ie 

a) propune ISJ aplicarea scenariului de organizare i desf urare a cursurilor în unitatea de 

înv mânt, conform criteriului epidemiologic prev zut în ordinul comun ME/MS i în func ie de 

infrastructura  resursele existente în unitate. 

b) aprob  prezenta procedur , prin care s-au stabilit modalit ile de desf urare a activit ilor 

didactice în cadrul unit ii, de predare i instruire, propriul circuit de intrare i de ie ire a elevilor, a 

personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic, precum i modul în care se realizeaz  igienizarea/ 

dezinfec ia unit ii de înv mânt 

6.2. Conducerea unit ii de înv mânt 

a) dispune implementarea i respectarea tuturor m surilor prezentate în prezenta procedur ; 

b) implementeaz  ac iuni i m suri de prevenire i combatere a infect rii cu virusul SARS-CoV-2 i 

de organizare i desf urare a activit ilor didactice, de predare i instruire în noul context 

epidemiologic, în conformitate cu legisla ia în vigoare, i implicit cu normele prezentate în prezenta 

procedur ; 

c) stabile te spa iile care pot fi folosite în procesul de înv mânt, precum i spa iul necesar ce va fi 

utilizat pentru izolarea temporar  a cazurilor suspecte de îmboln vire cu virusul SARS-CoV-2, 

identificate de cadrul medical din unitatea de înv mânt sau persoana desemnat   

d) desemneaz  un responsabil, dintre angaja ii unit ii de înv mânt, care coordoneaz  activit ile 

de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2 la nivelul unit ii; 

e) stabile te culoarele de intrare i ie ire din unitatea de înv mânt, le aduce la cuno tin a tuturor 
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celor implica i i le semnalizeaz  prin inscrip ii de tipul [Intrare] / [Ie ire]; 

f) asigur  accesul cadrelor didactice i elevilor în unitatea de înv mânt în condi ii de siguran ; 

g) informeaz  elevii, prin intermediul cadrelor didactice, cu privire la normele de func ionare ale 

unit ii referitoare la prevenirea îmboln virilor, i de asemenea comunic  modul de organizare i 

desf urare a activit ilor; 

h) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale, pentru completarea dot rii cu m ti, 

nu i i solu ii dezinfectante, în func ie de nevoile identificate; 

i) informeaz  DSP despre depistarea unor cazuri suspecte de infec ie la elevi sau personalul 

didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unit ii; 

j) respect  cerin ele privind protec ia datelor cu caracter personal, conform prevederilor 

Regulamentului (UE) 2016/679; 

k) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale i cu inspectoratul colar, pentru 

completarea dot rii cu echipamente informatice i pentru conectarea la internet, în func ie de nevoile 

identificate; 

l) analizeaz  nevoile de dezvoltare a competen elor digitale ale cadrelor didactice i le desemneaz  

pe cele care trebuie s  participe la programe de formare; 

m) stabile te, împreun  cu cadrele didactice i profesorii dirigin i, platformele, aplica iile i 

resursele educa ionale deschise care se recomand  a fi utilizate în activitatea desf urat  online; 

n) stabile te modalitatea de monitorizare a realiz rii activit ilor on-line de c tre cadrele didactice, 

respectiv pentru elevii cu cerin e educa ionale speciale (CES); 

o) aplic  mecanismele de colectare a feedback-ului de la elevi, cadre didactice, alte categorii de 

personal implicat în organizarea i desf urarea activit ii suport pentru înv area on-line, în scopul 

lu rii m surilor care s  conduc  la îmbun irea accesului, particip rii i a calit ii activit ii; 

6.3. Cadrele didactice 

a) respect  m surile impuse de unitate privind accesul în unitate i purtarea m tii; 

b) pe parcursul zilei, apreciaz  starea de s tate a elevilor prin observa ie atent i întreb ri privind 

starea de s tate adresate elevilor; 

c) anun  cadrul medical colar sau responsabilul desemnat de conducerea unit ii în cazul în care 

elevii prezint  în timpul orelor de curs simptomatologie de tip COVID 19 în vederea aplic rii 

protocolului de izolare; 

d) supravegheaz  elevii pe toat  durata pauzelor; 

e) desf oar  activitatea didactic  conform programului stabilit i este responsabil de asigurarea 
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calit ii actului educa ional; 

f) particip  la form ri pentru folosirea instrumentelor de comunicare online la ore i în intervalele 

dintre ore, în vederea flexibiliz rii i preg tirii sistemului pentru situa ii viitoare; 

g) ofer  feedback constructiv permanent fiec rui elev, în urma particip rii la activit ile desf urate 

i arezolv rii sarcinilor de lucru; 

h) cu privire la predarea on-line: 

 colecteaz  informa ii necesare accesului i particip rii elevilor la activitatea de predare-

înv are-evaluare desf urat  on-line; 

 proiecteaz  activitatea suport pentru înv area on-line, din perspectiva principiilor didactice i 

a celor privind înv area on-line; 

 desf oar  activitatea didactic  în sistem on-line i sunt responsabile de asigurarea calit ii 

actului educa ional; 

 elaboreaz , adapteaz , selecteaz  resurse educa ionale deschise, sesiuni de înv are pe 

platforme educa ionale, aplica ii, precum i alte categorii de resurse i mijloace care pot fi utilizate, în 

procesul de înv are on-line; 

 elaboreaz  instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului 

elevilor; 

 ofer  feedback constructiv permanent fiec rui elev, în urma particip rii la activit ile 

desf urate i a rezolv rii sarcinilor de lucru; 

 respect  cerin ele prezentei proceduri privind protec ia datelor cu caracter personal, conform 

prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679; 

 raporteaz  conducerii unit ii de înv mânt activitatea desf urat , inând seama de 

modalit ile i termenele de raportare stabilite de c tre aceasta; 

 particip  la activit ile de formare i webinariile recomandate de c tre MEC i conducerea 

unit ii de înv mânt. 

6.4. Profesorii dirigin i 

a) realizeaz  instruiri periodice ale elevilor în prima zi de coal i cel pu in o dat  pe 

pt mân , în vederea respect rii m surilor de protec ie i preven ie a infec iei cu SARS-CoV-2; 

b) transmit instruc iuni elevilor i îi informeaz  permanent cu privire la m surile de protec ie 

împotriva infec iei SARS-CoV-2 i la participarea elevilor la activit ile didactice 

c) colecteaz  feedback-ul de la elevi cu privire la organizarea i desf urarea activit ii suport 

pentru înv area on-line i îl transmit conducerii unit ii de înv mânt; 
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d) coordoneaz  activitatea clasei i colaboreaz  cu celelalte cadre didactice în vederea asigur rii 

continuit ii particip rii elevilor la activitatea de înv are on-line. 

6.5.Responsabilul care coordoneaz  activit ile de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2 la nivelul 

unit ii 

a) asigur  coordonarea activit ilor de prevenire a infec iei cu SARS-CoV-2 la nivelul unit ii; 

b) efectueaz  instruirea personalului didactic pentru a observa starea de s tate a elevilor i 

pentru implementarea normelor din prezenta procedur i va furniza informa ii privind: elemente 

generale despre infec ia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica sp rii pe 

mâini, recunoa terea simptomelor COVID-19, modul de purtare i eliminare corect  a m tilor, 

surile de distan are fizic  necesare; 

c) este în permanent  leg tur  cu personalul medico-sanitar, cu reprezentan ii inspectoratului 

colar, ai direc iei de s tate public , ai autorit ii administra iei publice locale. 

 

7. Formular eviden  modific ri 

Nr. 
Crt. 

Edi ia Data edi iei Revizia Data reviziei Nr. 
Pag. 

Descriere modificare Semn tura 
conduc torului 
departamentului 

1. I 10.02.2021 0 10.02.2021 21   

2 I 10.02.2021 1 16.03.2021 22 Componente 3,4,5,6  

3 I 10.02.2021 2 05.05.2021 22 Componente 3,4,5  

4 II 16.09.2021 0 16.09.2021 21 Componente 3,4,5  

5 II 16.09.2021 1 14.10.2021 19 Componente 3,4,5  

 
8. Formular analiz  procedur  

Nr.
crt. 

Compartime
nt 

Nume i 
prenume 
conduc tor 
compartiment 

Înlocuitor 
de drept 
sau 
delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semn tura Data Observa ii Semn tura Data 

1 SCIM Vasilescu Roxana   16.10.2021   

 
9. Lista de difuzare a procedurii 

Nr. 

ex. 
Compartiment Nume i prenume Data primirii Semn tura Data 

retragerii 
Data intr rii în 

vigoare a 

procedurii 

Semn tura 

1. Management Baraba  Virginica 14.10.2021     
2 CEAC icu Mirela 14.10.2021     
3 CP electronic 14.10.2021     
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4 Didactic 
auxiliar 

Maricoiu Mihaela 
Culic  Anna 
Stere Otilia 
Lupescu Paula 
Frunzulic  Mioara 
Trînc  Silvia  
Cantemir Maria 

14.10.2021     

5 Nedidactic Vl du  Elisabeta 
Lupescu Floarea 
Hariga Florica 
Manea Valentina 
Neagu Petru a 
Ni  Petronela 
Sîrbu Siminica 

nas  Maria 
Cre u Constantin 
Du u Dumitru 

14.10.2021     

 

10. Anexe / formulare 

Nr. 
anex / 

cod 
formular 

 
Denumirea 

anexei/ 
formularului 

 
Elaborator 

 
Aprob  

 
Nr. de 

exemplare 

 
Difuzare 

 
Arhivare 

 
Alte 

elemente  
loc 

 
perioad  

Anexa 1 Decizie numire 
responsabil 
coordonare 

suri de 
preven ie 

Secretar Director 1 Numele 
persoanei 
desemnate 

Arhiv  Conform 
Nomenclatorului 

Arhivistic 

 

Anexa 2 Adres  informare 
Inspectoratul 

colar Jude ean 
Constan a 

ISJ C- a Director 1 Secretariat Arhiv   Conform 
Nomenclator 

Arhivistic 

 

Anexa 3 Formular 
consim mânt 
testare rapid  

MEC Director 1 Secretariat Arhiv   Conform 
Nomenclator 

Arhivistic 

 

 
11. Cuprins 

 
Num rul 

componentei 
în cadrul 

procedurii 

 
Denumirea componentei din cadrul procedurii 

 
Pagina 

1* Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi iei sau, 
dup  caz, a reviziei în cadrul edi iei procedurii 

1 

2* Situa ia edi iilor i a reviziilor în cadrul edi iilor procedurii 1 
3* Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz  edi ia sau, dup  caz, 

revizia din cadrul edi iei procedurii 
1 

1. Scopul procedurii 2 
2. Domeniul de aplicare 2 
3. Documente de referin  3 
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