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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  PREGĂTIREA ȘCOLII 

ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA 

ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-COV-2 

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

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

Elemente 

privind 

responsabilii / 

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/COORDONATOR 

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 

Evidenţa 
CEAC Secretar  Mardare Liliana 

10.09.2020 
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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

Scopul prezentei proceduri este de:  

- a stabili modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a unității de învățământ, în vederea bunei 

desfășurări a activităților didactice  

- de a asigura continuitatea activităţii, în condiții de pandemie;  

- 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 
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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 

 
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 

Pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de deschidere 

Unitatea de învățămînt va identifica spaţiile de care dispune şi care pot fi folosite în procesul de 

învăţământ, precum şi un spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2. Împreună cu autorităţile administraţiei publice locale pot fi identificate, la nevoie, spaţii 

suplimentare, necesare desfăşurării procesului educativ. 

 Organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure 

distanţarea fizică de 1 metru între elevi  

 Stabilirea circuitelor funcţionale 

 Evaluarea necesarului de resurse umane 

 Asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie 

 Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi 

personal 

 Instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri 

  

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

 Organizarea circuitelor în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare 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. Vor fi 

amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (săgeţi ). Vor fi limitate întâlnirile între elevi, 

prin stabilirea unor zone de aşteptare, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. 

 La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu 

soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă.  

 La intrarea în şcoală şi în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afişate materiale de informare 

(postere) privind măsurile de igienă/protecţie. 

 Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

 

Organizarea sălilor de clasă 
• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică 

următoarele: 

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau 

montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; 

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); 

– Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 

– Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile 

între ei pe toată perioada cursurilor; 

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 
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30 minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei;. 

• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor 

uzate. Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 

 

Organizarea grupurilor sanitare 

 

• Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele 

(cu apă și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică 

folosință. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil); 

• Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să 

existe consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică 

folosință etc.); 

• Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent 

(conform Planului de curățenie și dezinfecție); 

• Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

Este stabilită o pauză de minimum 1 oră (11.50-13.00)între schimburi, pentru realizarea 

curăţeniei,dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor. 

 

Organizarea curții școlii 
• Platforma de la intrarea în școală va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea 

începerii cursurilor. 

 

9. Responsabilităţi :  

Responsabil de proces  =  director 

Echipa de proces   =  personal nedidactic și auxiliar, cadre didactice 

 

10.  Analiza procedurii.  

Analiza şi revizuirea procedurii se face anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gsi_tecuci@yahoo.com


MINISTERUL EDUCAȚIEI  ŞI CERCETĂRII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PREGĂTIREA ȘCOLII  

în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 

Ediţia : I 

Nr.de ex. 3 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI” 
MUNICIPIUL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI 
STRADA COSTACHE RACOVIȚĂ NR. 20B 

TELEFON/FAX 0236.817.861 
COD SIRUES 179706152 
CODFISCAL4040156 

e-mail:gsi_tecuci@yahoo.com 
 site: www.ltec.ro 

 

 

Cod: PO – CEAC - 51 

 

Revizia  0 

 

 

 
Pag. 6 / 6 

 Exemplar  

nr. 1 

 

 

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