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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
privind desfășurarea cursurilor 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 Coordonator 

CEAC/DIRECTOR 

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 

Comisii 

metodice, cadre 

didactice 

Director 

adjunct 

Responsabili 

comisie 

metodică 

Onica Veronica 

 

 

10.09.2020  

3 Aplicare Administrativ Administrator  Vlăsceanu Iulian 10.09.2020  

4 
Evuidenţă 

Arhivare 
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 didactice în cadrul unității de învățământ, de predare și 

instruire, a circuitului de intrare și ieșire a elevilor;  

- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  

- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  

- 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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- 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 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  

- Organigrama;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 
 

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 

 
8.1. Generalități 

Organizarea programului şcolar/activității educative 

Ora va fi de 40 de minute și pauza de 10 minute, cursurile desfășurându-se în două schimburi. Schimbul 

I 7.00-11.50 și schimbul II 13.00-18.40. În pauza dintre schimburi, se desfășoară programul de curățenie și 

dezinfecție. 

În pauza de 10 minute, elevii se vor deplasa pe culoar respectându-se marcajele de intrare/ieșire iar 

cadrele didactice schimbă clasele.. În acest timp elevul de serviciu pe clasă are grijă să aerisească sala. Nu se 

vor lua cataloagele la clasă, notele și absențele vor fi trecute în caietele personale ale cadrelor didactice, urmând 

ca acestea să fie trecute în catalogul clasei, după un anumit grafic 

Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului 

doar în situaţii justificate. Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 

Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase 

de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de 

clasă"; 

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

locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

Este interzis schimbul de obiecte personale; 

Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. 

Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 

Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât 

şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ. Schimbul măştii de protecţie între 

persoane este interzis. 

După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice, pentru păstrarea distanţării 

fizice 

Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi 

nu vor sta aproape unul de celălalt); 

Nu vor fi practicate jocuri de contact sau cu mingea, nici activităţi care implică schimbul de obiecte. 

Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi dezinfectate; 

Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei 

dintre elevi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă 

personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, etc.). 

Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea 

aglomerării în interiorul grupului sanitar); 

Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte și după ce merg la toaletă; 
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Organizarea cancelariei 
• Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situații: 

– la intrarea în cancelarie; 

– la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun; 

• Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane; 

 

Organizarea activităţilor sportive 

- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber; 

-Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi efectuată 

doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort 

mediu/intens, cu asigurarea obligatorie 

a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu este indicat; 

- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi 

atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile 

neigienizate; 

- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un 

dezinfectant pe bază de alcool; 

- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 

 

Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional 

-- Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru operatorii 

economici; 

-- Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică şi să 

nu fie partajate posturile de lucru; 

-- Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute 

modalităţi de dezinfectare adaptate; 

-- Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale; 

- Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare 

- Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, 

echipamentelor şi a materialelor cucare elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi; 

-- Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. Direcţiile de 

sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de absenţe ale elevilor 

şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 
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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. 

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator 

(de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, 

mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de 

izolare. 

 

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: 

 

 
 

9. Responsabilităţi :  

 
Responsabil de proces  =  director 

Echipa de proces   =  compartimentul administrativ, 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 ....................................................................................6 
10. Analiza procedurii ............................................................................................................................................6 
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