
 

 

 

Anexa  nr. 1  la Hotărârea  nr. 6  din 26.05.2020 

 

 

 

Planul de măsuri privind pregătirea absolvenţilor pentru examenele naţionale 

2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Simeria  

 
 

Având în vedere prevederile art.12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional 

de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi 

funcţionarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Simeria  (CLSU), aprobat prin 

Dispoziţia Primarului nr. 319/2019, ale art. 5, alin.(1), pct.  f a Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, ale Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării (MEC) şi Ministerul Sănătăţii (MS) 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţii publice şi toate 

structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,  a adresei Instituţiei 

Prefectului cu nr. 4530/2020 privind pregătirea absolvenţilor pentru examenele naţionale 2020,  

 Având în vedere că în perioada 2-12 iunie 2020 se va desfăşura pregătirea pentru examenele 

naţionale a absolvenţilor învăţământului gimnazial, liceal şi special în unităţile de învăţământ de pe raza 

unităţii administrativ-teritoriale în care se desfăşoară aceste activităţi trebuie să întocmească propriile 

proceduri operaţionale şi să aibe în vedere următoarele: 

 

 

1. Conducerile unităţilor de învăţământ răspund de implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a 

infectării cu SARS-CoV-2 şi de organizarea şi desfăşurarea activităţilor, pe baza acestui „Plan de 

măsuri” şi a Procedurilor operaţionale aprobate de CLSU, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a 

Hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), a ordinelor emise de ministere şi a 

Hotărârilor CLSU Simeria; 

 

2. Unitățile de învățământ preuniversitar si special au obligația respectării măsurilor de prevenire și 

protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire pentru elevii claselor terminale, precum și pe 

perioada organizării examenelor naționale și de certificare și calificare; 

 

3. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu: 

consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale, Primăria orașului Simeria, precum şi cu reprezentanţii 

operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, pentru organizarea în 

bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul actual; 

 

4. Unităţile de învăţământ de pe raza U.A.T. Simeria sunt obligate să ia toate măsurile necesare şi sunt 

responsabile de prevenirea şi respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu Covid-19 în 

unităţile de învăţământ; 



 

5. Entităţile prevăzute la Art. 1. (2) din Hotarârea nr. 6 a CLSU, au obligaţia să ia măsuri pentru 

organizarea activităţii astfel: 

a)accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare 

persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; 

b)să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, 

depăşeşte 37,3^ºC;  

c)să fie asigurate dezinfectarea suprafeţelor expuse şi măsura distanţării fizice. 

 

6. În contextul epidemiologic actual, în condiţiile în care este necesară prezenţa fizică a elevilor pentru 

desfăşurarea de activităţi de pregătire/examinare, se impune respectarea unor măsuri specifice de 

protejare a acestora şi a întregului personal care participă la acest proces, conform prevederilor 

Ordinului 4267/841/2020. 

 

7. Conform prevederilor Ordinului comun MEC si MS 4267/841/2020 Inspectoratul Judeţean Hunedoara 

colaborează cu Direcţiile de sănătate publică Hunedoara în vederea instituirii măsurilor de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor în unităţile/instituţiile de învăţământ, prin triaj epidemiologic zilnic 

(măsurarea temperaturii) realizat de către un medic sau asistent medical în fiecare unitate de învăţământ, 

astfel:  

a)direcţiile de sănătate publică întocmesc listele nominale cu cadrele medicale desemnate (medic sau 

asistent medical) pentru acordarea asistenţei medicale, pentru fiecare unitate de învăţământ, şi le 

transmit inspectoratelor şcolare, care le pun la dispoziţia unităţilor de învăţământ; 

b)inspectoratele şcolare judeţene vor comunica săptămânal direcţiilor de sănătate publică judeţene şi 

a municipiului Bucureşti rapoartele de monitorizare privind asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în 

cadrul unităţilor de învăţământ şi respectarea normelor de către elevi şi personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic; 

c)inspectoratele şcolare judeţene vor primi, cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei probe de 

examen/evaluare, următoarele informaţii privind elevii sau personalul didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic, astfel: 

– de la direcţiile de sănătate publică judeţene lista cu persoanele internate în unităţile/instituţiile 

sanitare cu suspiciunea sau confirmate cu infecţia cu SARS-CoV-2;  

– de la autorităţile administraţiei publice locale lista cu persoanele aflate în izolare la domiciliu sau 

carantină instituţionalizată.  

9. Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar au următoarele obligaţii: 

a)informează direcţiile de sănătate judeţene despre depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la elevi 

sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ şi desemnează o 

persoană cu atribuţii în menţinerea legăturii permanente cu direcţia de sănătate publică;  

b)transmit inspectoratelor şcolare judeţene, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv 

direcţiilor de sănătate publică judeţene lista cu elevii şi personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care participă la desfăşurarea examenelor. 

 

10. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar  si special  vor elabora şi vor 

aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a 

examenelor naţionale, propriul circuit de intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic 



auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecţia unităţii/instituţiei de 

învăţământ, asigurându-se că: 

a) la intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a 

elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depăşească 37,3ºC) de către cadrul medical care 

va asigura asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor;  

b) în situaţia 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 

învăţământ şi i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;  

c) participarea elevilor la activităţile de pregătire va fi decisă de părinţii acestora după evaluarea 

încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora; 

d) pregătirea elevilor prevăzuţi la lit. b) şi c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse 

educaţionale de către unitatea de învăţământ; 

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

delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică; 

f) elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de 

clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire; 

g) la intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe 

dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.); 

h) se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, 

scaune), a clanţei uşii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, 

apoi cu substanţe biocide, înainte şi după fiecare serie de elevi prezenţi la activităţile de pregătire/ 

candidaţi; 

i) în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi cu elevii vor fi afişate mesaje de informare cu 

privire la normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 

j) intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă şi alte încăperi sunt 

stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat; 

k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi 

reîncărcate ori de câte ori este necesar;  

l)elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta mască de protecţie pe durata 

activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau cu săpun;  

m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi 

dezinfectate regulat cu substanţe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) şi la 

finalizarea programului; 

n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare 

de 3 ore pentru elevii de liceu şi de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în 

limbile minorităţilor naţionale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de 

liceu şi 3 ore pentru elevii de gimnaziu; 

o) în situaţia unităţilor de învăţământ care vor realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între 

acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanţe biocide şi 

aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră; 

p) în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, 

astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic; 

q) grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor de 

pregătire; 

r) colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în 

unitatea de învăţământ; 



s) la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu; 

t) în sălile de clasă activităţile/examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o 

distanţă între elevi/ candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de altul; 

u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite şi, de asemenea, se va asigura reprezentarea 

grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoaşterea şi 

intrarea/localizarea fără a parcurge toată suprafaţa sălii; personalul didactic/asistenţii care asigură 

supravegherea va/vor dirija candidatul direct către locul destinat; 

v) pe tot parcursul derulării activităţilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase (distanţarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul 

cotului/batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

8. .. ... 

9.  Unităţile de învăţământ în colaborare cu Primaria orașului Simeria pot lua şi alte măsuri suplimentare 

pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2 (instalarea de tuneluri de dezinfecţie, 

lavoare suplimentare pentru spălarea mâinilor, măsuri privind siguranţa elevilor pe traseul de la unitatea 

de învăţământ la domiciliu şi retur etc.), revizuire procedură operațională. 

 

10. Personalul didactic va supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică dintre elevi 

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

 

11. Unitățiile de învațământ vor lua măsuri pentru respectarea Ordinului 3577/831/2020 cu privire la 

asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănatate în muncă, pe 

perioada stării de alertă. 

 

12. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Ordinului comun MEC si MS 4267/841/2020, direcţiile de 

sănătate publică judeţene asigură în colaborare cu Primăria oraşului Simeria, personalul medical 

desemnat să acorde asistenţa medicală, pentru fiecare unitate/instituţie de învăţământ. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE CLSU SIMERIA 

PRIMAR, 

RÎSTEIU EMIL IOAN 

 

 

 

 

 

 


