
 

                            Anexa  nr. 2  la Hotărârea  nr. 6  din 26.05.2020  

 

 

Liceul Tehnologic de Transport Feroviar  „ANGHEL SALIGNY” Simeria” 

Nr. 1059 / 19.05.2020 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE CĂTRE PERSOANELE CARE AU ACCES ÎN 

CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ, ÎN CONTEXTUL 

PREVENIRII ȘI COMBATERII INFECTĂRII CU SARS-COV-2 

 

Editia :  1 

Nr.de exemplare : 10 

Revizia procedurii : - 

Nr. de exemplare: - 

Exemplarul nr. 1 

 

1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 

cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 

 

 ELEMENTE 

PRIVIND 

RESPONSABILII/ 

OPERATIUNEA 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

FUNCTIA DATA SEMNATURA 

0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Prof. Baciu Simona Director adj. 14.05.2020  

1.2. VERIFICAT Prof. Voica Tiberiu Director adj. 14.05.2020  

1.3 APROBAT Prof. Felciuc Emilia Director 14.05.2020  

 

2.Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

   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 Ediţia 1   02.06.2020 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia    

… Revizia    

… Ediţia II    



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

procedurii operationale 

 

 Scopul 

difuzării 

Ex. 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Semnătura Data 

primirii  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 aplicare 1 Administrativ Admini

s- 

trator 

Albu M. 

 

 18.05.2020 

2 aplicare  Administrativ Admini

s- 

trator 

Șotîngă C. 

 

 18.05.2020 

3 aplicare  Administrativ Admini

s- 

trator 

Boboș M.  18.05.2020 

4 informare 2 Personalul de 

conducere, CA 

Director 

 

Felciuc E. 

 

 18.05.2020 

5 informare  Personalul de 

conducere, CA 

Director  

adjunct 

Baciu S. 

 

 18.05.2020 

6 informare  Personalul de 

conducere, CA 

Director  

adjunct 

Voica T..  18.05.2020 

7 evidenţa si 

arhivare 

3 Secretariat Secretar Oprean D. 

 

 18.05.2020 

8 evidenţa si 

arhivare 

 Secretariat Secretar Tanțoș V. 

 

 18.05.2020 

 

 

SCOP : 

Stabilirea metodologiei privind adoptarea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în unitatea de învățământ 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

-Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ 

Text publicat în M.Of. al României. 

În vigoare de la 12 mai 2020 

- Referatul de aprobare nr. 972/2020 al Direcției generale învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului 

Educației și Cercetării, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 83 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu 



modificările și completările ulterioare; 

- 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, 

- art. 15 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației și Cercetării și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat 

in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018; 

 

ARIA DE CUPRINDERE : 

Procedura se aplică elevilor, personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic. 

 

RESPONSABILI: 

Director, directori adjuncți, profesori, personal administrativ și de serviciu 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII : 

1. Conducerea unității de învățământ răspunde de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a 

infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program stabilit și 

transmis profesorilor care susțin activități de pregătire pentru examene, în conformitate cu legislația în 

vigoare (orele se desfășoară cu grupe de 10 elevi, profesorii așteaptă și conduc elevii spre sala unde vor 

desfățura pregătirea, îi supraveghează în timpul pauzei și îi conduc spre ieșire la finalizarea orarului pe 

circuitul stabilit și marcat corespunzător); 

2. Conducerea unității de învățământ ia măsuri pentru asigurarea materialelor de igienă și de protecție 

sanitară necesare atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum 

și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2. 

3. Conducerea unității de învățământ  se asigură că există în instituție personal medical care să efectueze  

triajul epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii);  

4. Conducerea unității de învățământ stabilește propriul circuit 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, asigurându-se că: 

a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va 

fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura 

asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților; 

b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau 

există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de 

învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și 

conduitei de tratament; 

c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării 

în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau 

persoane cu vârsta de peste 65 de ani); 

d) elevii prevăzuți la literele b) și c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin 

asigurarea de resurse educaționale).  

Lecțiile desfășurate la școală sunt transmise on-line elevilor care au optat pentru această formă de învățare, 

simultan cu predarea la clasă.  



e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine 

delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică ( intrarea se realizează pe ușa principală, 

destinată personalului didactic, iar ieșirea pe ușa destinată elevilor); Accesul tuturor persoanelor după 

începerea programului, se va face doar pe intrarea principală. Traseul va fi delimitat cu autocolante dispuse 

la 2m. 

f) elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă 

și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire 

g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe 

dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.). Elevii primesc masca de 

protective la intrarea în unitate, unde există coș de depozitare pt. a depune pe cele cu care vin de acasă. De 

asemenea vor exista coșuri de depozitare a măștilor folosite și la ieșirea din unitate. Un angajat al școlii 

distribuie la plecare, fiecărui elev, o mască nouă. 

h) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii, vor fi afișate mesaje de informare cu privire 

la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. Aceste măsuri vor fi prelucrate 

elevilor la prima întâlnire de către profesorul care-i însoțește în școală. 

i) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt 

stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 

j) unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care 

vor fi reîncărcate permanent; 

k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe toată durata 

activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun; 

l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate 

regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) 

și la finalizarea programului; 

In timpul fiecarei  pauze, personalul de îngrijire, igienizează sălile de clasă cu dezinfectanți speciali, 

aerisesc toate spațiile utilizate 

m) în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță unul 

de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de învățământ; 

Se are în vedere distribuirea grupurilor astfel încât elevii să nu se intersecteze pe traseele stabilite. 

 Intrarea grupurilor în unitate este distribuită la interval de 10 min. La fel și pauzele dintre activități, pentru 

evitarea aglomerării spațiilor. 

n) în perioada 2-12 iunie, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore 

pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu.  

În situația în care  se vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un 

interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă 

de cel puțin o oră; 

o) în perioada desfășurării activităților de pregătire, 50 min/ora, pauzele intermediare, de 10 min, vor fi 

programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic; 

Pe durata pauzelor personalul de pază/ profesorii supraveghează atent elevii, care nu vor forma grupuri  pe 

holuri sau în curtea unității 

p) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților; 

q) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în 

unitatea de învățământ; 

r) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

 



5. Unitățile de învățământ iau  măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-

CoV-2, privind siguranța elevilor navetiști, transportași cu microbuzele școlare, pe traseul de la unitatea de 

învățământ la domiciliu și retur  astfel: 

a) mijloacele de transport vor fi igienizate, dezinfectate și dotate cu  substanțe  de igienizare 

corespunzătoare 

b) la urcare în microbus, elevul se dezinfectează, primește mască și mănuși 

c) ajuns la școală, lasă masca și mănușile în spațiul special amenajat, este preluat de un cadru didactic 

și condus spre locul de triaj, la asistentul medical, unde primește alte echipamente de protecție 

d) este condus la finalul activităților, pe traseul de ieșire spre microbuzul școlar, după ce lasă masca 

folosită și primește alta nouă 

e) la intrarea în sală profesorul informează elevii în legătură cu regulamentul care trebuie respectat 

zilnic pentru evitarea îmbolnăvirii 

f) este pregătită o sală de clasă ca spațiu de așteptare pt. navetiști (nr. maxim 10 persoane) 

 

6. Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și 

măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2. 

a) Ieșirea elevilor din scoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu exceptia unor 

situatii speciale aprobate de conducerea unității scolare 

b) Angajata din unitatea școlară care va ține în permanență legătura cu DSP, este numită în persoana d-nei 

administrator, Albu Monica  

 

7) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: 

consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, 

reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, precum și cu reprezentanții 

operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, pentru organizarea în 

bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual. 

 

8) Reinstruirea se va realiza în 2 iunie 2020, cu fiecare categorie de personal în parte, în săli separate, cu 

respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2, astfel încât fiecare angajat să 

cunoască circuitele, regulile şi atribuţiile ce îi revin: 

 

9) Pe tot parcursul derulării pregătirii examenelor, personalul didactic va supraveghea respectarea 

regulilor generale ale unei conduite sănătoase (distanţarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, 

ochilor şi gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din 

jur).  

 

ANEXE 

Materiale specifice pentru informare de afișat în sălile de clasă, pe holuri 

Instrucțiuni propri privind măsuri destinate prevenirii infecțiilor acute respiratorii cu virusul 

SARS-COV-2 (respectiv boala asociată COVID-19) 

 

 

 

 


