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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

privind aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor din unitatea de 

învăţământ pe durata pandemiilor 

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

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

Elemente 

privind 

responsabili / 

operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. ELABORAT AVRAM MIHAELA MEMBRU CEAC 

 

7.09.2020  

1.2. VERIFICAT CAPMARE LAVINIA MEMBRU CEAC 8.09.2020  

1.3. APROBAT  MUNTEANU ALINA DIRECTOR/COORDON

ATOR CEAC 

8.09.2020  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

2.1 Ediţia 1 x x 10.09.2020 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia    

 

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

procedurii operaţionale: 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment Funcția 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

1 
Informare 

CP, CA 
Director 

 
Munteanu Alina 

10.09.2020 
 

2 
Aplicare 

CP, CA 
Compartimentul 

administrativ 

Cadre didactice 
Vlăsceanu Iulian 

10.09.2020 
 

3 
Arhivare 

Evidenţă 
CEAC Secretar  

Mardare Liliana 

 

10.09.2020 
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

Scopul prezentei proceduri este de: 

- de a prezenta măsurile necesare privind combaterea îmbolnăvirilor pe durata pandemiilor  

- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în 

luarea deciziei. 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice, personalului nedidactic si didactic auxiliar din 
unitatea şcolară.  

 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

6.1 Reglementari internaţionale - nu este cazul  

6.2 Legislaţia primară  

- Legea educaţiei naţionale  nr. l/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare  

- Legea nr. 100/ 1998, privind asistenta de sanatate publică  

- Legea nr. 344/ 2002, privind aprobarea OG nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica  

- Legea nr. 316 din 28/06/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică  

6.3. Legislaţia secundară  

- OMEN nr. 4614/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  

- OG nr. 108/ 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea 

contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,  

- Ordin nr. 288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului  

- Norma tehnica din 06/03/2003, privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare  

- ORDIN nr. 1.494 din 31 august 2020 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 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  

- Organigrama;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
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7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ  

 

 

7.1 Definiţii 

Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 

de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 

şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor 

componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 

 

 

 

 

7.2. Abrevieri 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

D – Director  

CA – Consiliul de Administraţie  

CP – Consiliul profesoral  

MEN – Ministerul Educatiei Naţionale 

PO – Procedură operaţională 

OM – Ordinul Ministrului 

CRU – compartiment resurse umane 

R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în învăţământul 

preuniversitar. 

C.E.A.C. – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

SMC - sistemul de management al calității. 

Asm. – Asistent medical 
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8.  DESCRIEREA PROCEDURII 

 

a. Aplicarea măsurilor individuale : 

 spălarea și dezinfectarea mâinilor, folosirea șervețelelor de unică folosință, evitarea aglomerației, 

purtarea măștii de protecție, păstrarea distanțării fizice  

 Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în 

sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul pauzei . 

 Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis 

 

            b. Aplicarea planului de curăţenie şi dezinfecţie: 

- Se curăţă suprafeţele cu detergent şi apă înainte de dezinfecţie 

- Se foloseşte un dezinfectant avizat împotriva virusurilor (cu acţiune virucidă/virulicidă). 

- Se respectă întotdeauna indicaţiile de pe etichetă. Se achiziţionează doar produse în ambalaje originale, 

sigilate, nedeteriorate, închise etanş. Eticheta va include informaţii de siguranţă şi instrucţiuni de aplicare. 

- Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii 

 

c.Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi 

privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2: 

 Personalul medico-sanitar( Asm) va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa 

starea de sănătate a elevilor 

 Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar  în cazul în care elevii prezintă în 

timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 

 Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi 

instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a 

infecţiei cu SARS-CoV-2: 

 În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri 

vizibile, postere cu informaţii 

 Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât 

revenirea în şcoală să fie în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate 

a copiilor şi să acţioneze responsabil. 

 Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în 

clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii. 

 Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării 

din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în 

colectivitate. 
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d. Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la 

risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi 

 Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară) va reveni în şcoli cu avizul medicului de medicina muncii; 

Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de 

metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi recomandările 

specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. 

Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 

pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o 

evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare 

cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu 

acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte la școală. 

 

 

9. Responsabilităţi :  

 

Responsabil de proces  =  director 

Echipa de proces   =  administrator, asistent medical, personal auxiliar,cadre didactice 

 

 

10.  Analiza procedurii.  

Analiza şi revizuirea procedurii se face anual.  

 

11. Cuprins 

 

Coperta  

1.Lista responsabililor cu elaborarea, domeniul și aprobarea ediției, după revizuirea....................................1 

 în cadrul ediției procedurii operaționale 

2. Situația edițiilor și a revizuirilor în edițiile de ediții ale procesului de funcționare ...................................1 

3.Lista persoanelor la care se difuzează ediția ...............................................................................................1 

4. Scopul procedurii  operaționale .................................................................................................................2 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale ........................................................................................2 

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate .................................................2 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor folosiți în procedura operațională .....................................................3 

8. Descrierea  procedurii.................................................................................................................................4 

9. Responsabilități și răspunderi în desfășurarea activității ...........................................................................5 

10. Analiza procedurii ...................................................................................................................................5 
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