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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediţiei sau, după 
caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii: 
 

Nr.  

Crt. 

Elemente 

privind  

responsabilii /  

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

 

1.1. Elaborat Măgerușan Adina Membru CA 08.03.2021  

1.2. Verificat Prof.Tamaș Cristina Responsabil CEAC 09.03.2021  

1.3. Avizat Prof.Visuian Rodica 

Director Liceul  

Tehnologic Agricol  

Bistriţa 

09.03.2021  

1.4. Aprobat 

CA al  

Liceul Tehnologic  

Agricol Bistriţa 

 10.03.2021  
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2. Situaţia edițiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor 

procedurii 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Ediţia sau, după caz,  

revizia în cadrul  

ediţiei 

Componentă  

revizuită 

Modalitatea  

reviziei 

Data la 

care se 

aplică  

prevederil

e ediției 

sau 

reviziei  

2.1. Ediţia I 
Reviziurea  

ediţiei iniţiale 

Modificare metodologie 

OSGG nr.600/2018 
08.02.2021 

2.2. Revizia 1 Schimbare director 

Modificare lista 

responsabilităților și difuzarea 

Modificare și completare ordin 

de ministrul educației și al 

sănătății 3235/93/2021 cf. 

ordinului 3459/06.03.2021 

10.03.2021 

 

 
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 

caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii 
Nr.  

crt. 

Scopul  

Difuzării 

Exem

p  

lar  

nr. 

Compartiment Funcţia 

Nume  

şi  

prenume 
Data Semnătura 

3.1. Aprobare 1 CA Președinte  

Prof. 

Visuian 

Rodica 

10.03.2021 

 

3.2. Aplicare 2 Managerial Director 
Prof. Visuian 

Rodica 
10.03.2021 

 

3.3 
Informare 

 
3 Managerial Director 

Prof. Visuian 

Rodica 
10.03.2021 

 

3.4. Verificare 4 
Învăţământ/ 

CEAC 

Responsabil  

comisie 

Prof.Tamaş  

Cristina 
10.03.2021  

3.5 
Evidenta/ 

Arhivare 
5 Secretariat 

Secretar 

sef 

Barna 

Carmen 
10.03.2021  
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4. SCOPUL PROCEDURII: 

 

Procedura operationala reglementeaza măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unitatea de învățământ în scopul 

asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru elevii din învățământul 

professional, liceal și postliceal ai unității noastre școlare. Procedura se aplică în mod 

corespunzător și pentru activitățile educative, recreative, pentru consolidarea competențelor 

dobândite de elevi sau de accelerare a învățării, precum și pentru activitățile de învățare remedială 

desfășurate cu prezența fizică în unitatea de învățământ. 

 

5. DOMENIUL DE APLICARE 

5.1. Procedura se aplică cadrelor didactice din Liceul Tehnologic Agricol Bistrița;  

5.2. De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului 

pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor. 

5.3. Procedura va fi afişată pe grupul Clasa virtuală a Liceului Tehnologic Agricol Bistrița de pe 

Google Classroom. 
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6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ aplicabile procedurii operaţionale: 

Având în vedere prevederile: 

• Ordinul comun ME nr. 3459/06.03.2021 și MS nr. 280/06.03.2021 privind modificarea și 

completarea Ordinului ME și MS nr. 3235/93/04.02.2021 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 

• Ordinul comun ME nr. 3235/04.02.2021 și MS nr.93/04.02.2021 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 

• art. 32 și art. 34 din Constituția României, republicată  

• art. 94, art. 95, art. 114 şi art. 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

• art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri 

pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

cu modificările şi completările ulterioare,  

• Ordonanţei de Urgenţă Nr. 212 /2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

• Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 5 din 03.02.2021  văzând 

Referatul de aprobare nr. 217/04.02.2021 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,  văzând 

Referatul de aprobare nr. 1274//04.02.2021 al Ministerului Sănătăţii,  
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În temeiul prevederilor  

• art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu modificările ulterioare şi ale art. 7 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

7. DEFINIŢII ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

7.1 Definiţii 

PROCEDURA - reprezintă  paşii  care  trebuie  urmaţi  în  realizarea  anumitor  activitaţi  la  

nivelul  unei  unităţi  de învaţământ; 

PROCEDURA  GENERALA - procedură  care  descrie  activităţile  de  pregaţire  a  procesului  

de  predare-învatare- evaluare; 

EDIŢIE A UNEI PROCEDURI - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei procedure 

de sistem, generale, operaţionale sau de lucru, aprobată şi difuzată 

REVIZIA ÎN CADRUL UNEI EDIŢII - acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau 

altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor compenente a unei ediţii a procedurii, 

acţiuni care au fost aprobate si dufuzate. 

CONSILIUL PROFESORAL - este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare titular 

sau suplinitor având are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ si personalul didactic 

auxiliar; Participarea la sedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru cadrele 

didactice; 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE – este alcătuit din conducerea scolii, cadre didactice, 

reprezentanti ai autoritătilor locale, ai părintilor si elevilor; 

PROCES EDUCAŢIONAL OPTIM - ansmblu de măsuri aplicate în mod sistematic şi 

conştient în vederea formării şi dezvoltării facultăţilor intelectuale, morale şi fizice ale elevilor 

astfel încât să se poată integra în societate; 

INVATARE ON-LINE - Invatarea   prin    utilizarea   mijloacelor   educationale digitale si de 

comunicare, in perioada suspendarii cursurilor; 

INVĂȚARE ÎN FORMAT FIZIC− Invatarea   prin    prezența fizică în sala de clasă; 
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ACTIVITATE SUPORT PENTRU ÎNVĂȚARE ON-LINE - Activitatea organizată  de  către  

cadrele  didactice,  care  implică înlocuirea orelor clasice de predare, învățare, evaluare cu 

activităţi de învățare în mediul educațional virtual. 

7.2 Abrevieri 

PO = procedură operaţională 

E- Elaborare 

V- Verificare  

A- Aprobare  

B- Ap.- Aplicare  

C- Ah.- Arhivare  

D- F- Formular 

7.3. Termeni utilizaţi 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE – cadrele didactice care vor asigura derularea în bune conditii 

a tuturor activităţilor propuse pentru organizarea, desfășurarea și monitorizarea activităților 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului precum şi pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

8. DESCRIEREA PROCEDURII   
  

8.1. Norme generale 

Pentru stabilirea scenariului de funcţionare al școlii, CA al LTA Bistrița actualizează 

săptămânal datele transmise de ISJNB (conexe informarea DSPBN) referitoare la situaţia 

epidemiologică la nivelul fiecărei localităţi. Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de 

învăţământ pe parcursul anului şcolar se va actualiza în funcție de evoluția epidemiologică. 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJBN aplicarea scenariului de 

organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic 

privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din 

ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 

Scenariul 1  

Participarea zilnică a tuturor elevilor în unitatea de 

învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

de protecţie  

Incidența cumulată 

în ultimele 14 zile a 

cazurilor din 

localitate mai mică 

sau egală cu 1/1000 
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de locuitori  

Scenariul 2  

a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de 

învățământ a tuturor elevilor din clasele a XII-a, a XIII-a, 

și a celor din anii terminali din învățământul profesional și 

postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

protecţie  

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din 

celelalte clase/ani de studiu  

 

Incidența cumulată 

în ultimele 14 zile a 

cazurilor din 

localitate este mai 

mare de 1/1000 dar 

mai mică sau egală 

cu 3/1000 de 

locuitori.  

Scenariul 3  

a)Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de 

învățământ a tuturor elevilor din clasele a XII-a, a XIII-a, 

și a celor din anii terminali din învățământul profesional și 

postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor 

protecţie, cu prezență fizică de până la jumătate din 

numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase 

terminale  

Incidența cumulată 

în ultimele 14 zile a 

cazurilor din 

localitate este mai 

mare de 3/1.000 

locuitori dar mai 

mică de 6/1.000 

locuitori 

 

 

Conducerea unității de învățământ, înainte de începerea activității didactice, are în vedere 

următoarele aspecte:  

A. Pentru scenariul 1 și 2 

a) organizarea și întreținerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanțarea de minim 1 metru 

între elevi prin amplasarea optimă a mobilierului școlar, conform PO-105 (Anexa 3 – 

Oglinda claselor); 

b) stabilirea circuitelor funcţionale conform PO-105 (Anexele 1 și 2); 

c) organizarea spaţiilor de recreere conform PO-105 (Anexa 9); 

d) evaluarea necesarului de resurse umane;  

e) asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;  

f) asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi 

personal. 

 

Personalul didactic din cadrul unității de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv 

vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate 

desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei adeverințe emise de medicul de 



 

 

 

MINISTERUL 

EDUCATIEI 

NATIONALE 

LICEUL TEHNOLOGIC 

AGRICOL BISTRITA 

Departamentul/Compartimentul 

Management/Comisia de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică a 

dezvoltării  

sistemului de control managerial 
 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

“ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI 

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

DIDACTICE ÎN CONDIȚII DE 

SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ 

PENTRU PREVENIREA 

ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL 

SARS-COV-2” 

EDIȚIA 1 

Număr de exemplare:  3 

REVIZIA 1 

Număr de exemplare: 3 

Pagină 8 din 25 

Cod: P.O. 110 Exemplar nr. 1 

 

8 
 

medicina muncii sau medicul curant. În acest caz conducerea unității va adapta orarul școlar în 

mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor.  

 

Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii 

cronice severe, boli cardio-vasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli 

imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau 

alte afecțiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris 

al părinţilor, pot fi scutiți de prezența fizică în școală și se vor identifica, soluţii pentru asigurarea 

procesului educaţional online. Pentru astfel de cazuri, toate sălile de clasă  au fost dotate cu 

aparatură electronică și internet, astfel elevii vor putea participa în timp real la ore.  

 

Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o 

evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea 

medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal, iar aceștia vor desfășura procesul 

educaţional în sistem online la fel ca și în cazul elevilor care fac parte dintr-o grupă de risc. 

Conducerea școlii stabilește spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a 

cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, într-o sală special amenajată în incinta 

sălii de sport, unde elevii care prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu virusul SARS-

CoV-2, vor fi izolați până la efectuarea testelor rapide de către medicii / asistenții desemnați de 

DSPBN, pe baza Formularului de exprimare a consimțământului din Anexa 1 a prezentei 

proceduri.  

 

B. Pentru scenariul 3 

a) Se aplică PO-108 - ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI MONITORIZAREA 

ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ŞI AL 

INTERNETULUI – lecții on-line pentru jumătate dintre elevi 

b) Se aplică PO-105 – pentru cealaltă jumătate de elevi care participă fizic la ore, cu 

respectarea locurilor din bănci, a traseloor de acces/ circuitelor funcționale și organizarea 

spaţiilor de recreere. 
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Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, 

profesional se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile 

de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile 

ordinului comun ME nr. 3235/04.02.2021 și MS nr.93/04.02.2021 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, indiferent de scenariul 

epidemiologic. 
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8.2. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitatea de învățământ și a programului 

școlar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2 

 

1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice  

a) Organizarea circuitelor în interiorul şcolii - Conform PO-105 (Anexa 1) și marcajelor de 

pe pavaj 

• prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, de deplasare în 

interiorul unităţii de învăţământ şi de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanţe 

corespunzatoare între persoane.  

• la intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate 

dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.  

• uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.  

 

b) Organizarea sălilor de clasă  - Conform PO-105 (Anexa 3 – Oglinda claselor) 

• Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minim 1 metru între 

elevi.  

• Principiul este "1 clasă de elevi = 1 sală";  

• Este interzis schimbul de obiecte personale;  

• Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de 

minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei ;  

• Se recomandă evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă 

între elevi; 

Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanență, în sălile de 

clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât 

în interior şi exterior.  

 

c) Organizarea grupurilor sanitare - Conform PO-106 - IGIENA IN UNITATEA SCOLARA 

IN SCOPUL PREVENIRII ŞI COMBATERII ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS COV 2 ÎN 

UNITATE 
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• Este obligatorie asigurarea permanentă a substanțelor dezinfectante și a prosoapelor din hârtie, de 

unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil;  

• Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod 

frecvent, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unității – conform PO-106 

(Anexele 3, 4, 5, 6, 8 și 9);  

d) Organizarea curții şcolii  

• Se va organiza mobilierul exterior (băncile) astfel încât să se păstreze distanţarea fizică;  

 

2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ  

• Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către 

persoane desemnate de către conducerea unității de învăţământ;  

• Intrarea se face prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi – conform PO 105 

(Anexa 1). 

• Căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a 

limita punctele de contact. 

• Măsurarea temperaturii la intrarea în unitate este asigurată de personalul de pază al școlii.  

• După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumați direct în sălile de clasă;  

• Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinţi, alţi 

însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea 

conducerii unităţii de învăţământ. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și 

dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară 

necesare.  

 

3. Organizarea procesului de învăţământ și a activităților sportive  

 Organizarea programului şcolar va fi adecvat, astfel încât evitarea aglomerările la intrarea şi la 

ieşirea în pauze se face datorită programărilor diferite a fluxului de elevi, pe porți de acces diferite, 

circuitele elecilor sunt bine stabilite, pauzele de mers la toatelă sunt diferite – Conform PO-105 

Anexele 1,2,3,6,7 și 9;  

 În situația în care în aceeași sala cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval 

de minimum 1 oră între acestea;  
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 Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel încât timpul de suprapunere al 

acestora să fie minim Conform PO-105 Anexele 6,7 și 9; 

 Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite 

formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor 

de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice. Orice 

activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre 

elevi.  

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

distanţei maxim posibile dintre elevi;  

 Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de 

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

 Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, 

dacă condițiile meteorologice permit;  

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

presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile și a unei aerisiri 

permanente.  

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

să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;  

 La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de 

igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;  

 Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;  
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4) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnologic/profesional  

• Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor 

proprii acestora;  

• Atelierele din cadrul liceului 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 succed în ateliere, va fi realizata curăţenia şi dezinfecţia 

suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de 

elevi;  

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

• La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, 

materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi. 

 

5) Organizarea simulării examenelor naționale, orelor remediale și a examenelor anilor 

terminali  

• Prezență fizică în unitatea de învățământ în cazul în care incidența cumulată în ultimele 14 zile 

este mai mică de 6/1.000 de locuitori, cu condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS CoV 2, respectiv, distanțare corectă, igienizarea mâinilor și 

purtarea obligatorie a măștii.  

 

8.3. Măsuri de protecţie la nivel individual – Conform PO-106 (Anexele 2 și 7) 

1. Spălarea/dezinfectarea mâinilor  

Atât elevii cat şi personalul au obligația de a se spăla /de a-și dezinfecta mâinile:  

a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;  

b. înainte de pauzele de masă;  

c. înainte şi după utilizarea toaletei;  
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d. după tuse sau strănut;  

e. ori de câte ori este necesar.  

2. Purtarea măştii de protecţie  - Anexa 2 

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

în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul 

pauzelor, atât în interior şi exterior;  

b. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul 

deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior;  

c. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.  
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8.4. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi 

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

 

1. Persoana desemnată de unitatea de învăţământ (informatician Nyilaș Robert), va efectua 

instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar si nedidactic pentru a observa starea 

de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin şi va furniza informaţii 

privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele de igiena, tehnica spălării pe 

mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, 

măsurile de distanţare fizică necesare.  

2. 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 (tuse, 

dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de 

temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.  

3. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi 

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

infecţiei cu SARS-CoV-2.  

 

8.5. Comunicarea de informaţii pentru părinţi:  

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

revenirea în şcoală să se faca în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de 

sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.  

Sfaturi utile pentru părinţi:  

1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  

2. În cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului școlar, parintele se va prezenta 

imediat la unitatea școlară pentru preluarea prescolarului /elevului şi va contacta telefonic medicul 

de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;  

3. Discutați cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva 

infecţiei cu virusul SARS-CoV2 ;  
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4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, să 

respecte măsurile de prevenire pentru evitarea răspândirii infecţiei;  

Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui 

emoţionale;  

6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să 

respecte sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; invăţaţi-

vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după 

servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;  

7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi 

necesitatea purtării acesteia;  

8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi 

obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi 

alimente sau băuturi întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii;  

9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, 

computer, mouse etc.);  

10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, 

vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi 

copilul la şcoală;  

11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi 

copiii în unitatea de învămant, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea 

conducerii şcoli;.  

12. Comunicați constant cu personalul școlii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea 

identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor în colectivitate;  

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în 

următoarele situaţii:  

• Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;  

• Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2;  

• Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină. 
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8.6. Protocoale  

1. Protocol pentru cantina școlii  

a. În cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului și 

intervalelor de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările;  

b. Respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m, atât la servirea mesei, cât şi pentru intervalele de 

circulaţie, de distribuire a alimentelor etc.;  

c. Gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate; se 

recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă;  

d. Înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini și vor folosi substanțe dezinfectante;  

e. Masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă;  

f. În cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti 

şi se vor spăla pe mâini după fiecare contact;  

g. Sala de mese va fi aerisită frecvent; se va realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de 

mese, conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul unității.  

 

2. Protocol pentru internatul şcolar 

a. Înainte de redeschidere a internatului școlar se va efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor 

spaţiilor comune şi de cazare; se va evita utilizarea de covoare/mochete;  

b. Vor fi stabilite modalităţile de ocupare a internatului școlar, urmărindu-se respectarea distanţării 

fizice de cel puţin minim 1 m între paturi;  

c. Va fi organizată zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în internatul 

școlar li se va recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat 

camerele;  

d. Camerele vor fi ocupate de elevi din aceeaşi clasă pentru a limita interactiunea elevilor din clase 

diferite, pe cât posibil; elevilor li se va recomanda să evite pe cât posibil spaţiile comune, iar 

activităţile să se desfăşoare în camera proprie;  

e. Va fi organizat accesul prin rotaţie în spaţiile comune, astfel încât să fie posibilă dezinfectarea 

adaptată înainte şi după fiecare utilizare;  
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f. Va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid și substanțe 

dezinfectante;  

g. Portul măştii este obligatoriu în spaţiile comune;  

h. Elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; 

vor fi limitate deplasările în cadrul internatului școlar şi vor fi evitate aglomerările;  

i. Personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de 

funcţionare a căminului în perioada respectivă;  

j. În situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV2 se va activa protocolul de 

izolare şi se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.  

 

3. Protocol pentru transport  

a. Pe perioada transportului public la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta măsurile 

generale de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special 

asigurarea distanţei fizice și purtarea măştii.  

 

 

4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19  

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica 

COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) 

și constă în:  

a. Anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului 

medical şcolar la care suntem arondați;  

b. Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul clasei şi va fi 

supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de 

protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;  

c. Dacă pe perioada izolării, elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta 

trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curățenie și dezinfecție avizate, înainte de a fi 

folosit de o altă persoană;  
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d. Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, 

serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care 

se va apela serviciul de urgenţă 112;  

e. Persoana care îngrijește elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde;  

f. Igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS COV2 se 

face cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte 

persoane;  

g. După finalizarea perioadei de carantină/izolare, elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă 

medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului și care 

atestă că nu mai prezintă risc epidemiologic.  

 

8.7. Alte dispoziții:  

a) Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor pe tot parcursul activităților 

școlare.  

b) În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un 

consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal (conform Anexei 1) cu privire la 

acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, 

aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. 

Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide 

efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către 

DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, 

în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în 

unitatea școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.  

c) Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:  

1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de 

boală debutează în timpul orelor de curs  
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2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar 

din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz.  

d) Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală 

minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic.  

e) Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice 

unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de 

respiraţie, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de 

familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ.  

 

9. RESPONSABILITĂŢI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA PROCEDURII: 
 

1. Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi 

aprecierea stării de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea 

elevului la cursuri; 

2. La intrare în unitate, serviciul de pază a liceului v-a lua temperatura fiecărui elev / cadru 

didactic / didactic auxiliar și nedidactic care intră în unitatea școlară. 

3. De asemenea, la prima ora de curs a zilei și pe perioada orelor de curs, cadrul didactic va 

aprecia starea de sănătate a elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de 

sănătate adresate elevilor; 

4. Parcursul elevilor, prin curtea şcolii și în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu 

bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică, elevii fiind permanent 

monitorizați de profesorii de serviciu / personalul auxiliar / paza, de la accesul în unitatea 

de învăţământ până în sala de clasă si apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi 

până la ieşire; 

5. Semnalizarea traseului de acces va fi realizată de informaticianul școlii: Nyilaș Robert care 

este și responsabilul desemnat pe școală cu prevenirea si combaterea imbolnavirii cu 

SARS CoV 2; 

6. D-nul administrator Mora Daniel va asigura monitorizarea regulată a procesului de 

igienizare / dezinfectare la nivel de întreaga unitate școlară, asigurarea materialelor de 

curăţenie, igienă şi dezinfecţie și asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale 
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de protecţie pentru elevi şi personal; 

7. Instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar si nedidactic pentru a 

observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin 

şi va furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum 

cele de igiena, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de 

purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare este efectuată 

de informatician Nyilaș Robert; 

8. Cadrele didactice care predau la clasă vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor 

de distanţare fizică dintre elevi şi măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu 

SARS CoV 2 - conform planificării graficului de serviciu pentru semestrul II – Anexa 3; 

9. Instruirea elevilor privind prevenirea contaminării cu  virusul SARS-CoV-2, precum cele 

de igiena, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de 

purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare este efectuată 

de diriginți și săptămânal de cadrele didactice care predau la clasă (la inceputul fiecărei noi 

săptămâni); 

10. Persoanele cu atribuţii în menţinerea legăturii permanente cu direcţia de sănătate publică 

despre depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la elevi sau personalul didactic/didactic 

auxiliar/nedidactic din cadrul unităţii de învăţământ: informatician Nyilaș Robert; 

 

10. MONITORIZAREA  

Monitorizarea tuturor activităților va fi realizată de conducerea școlii. 

Monitorizarea se va realizea prin participarea directă a directorului la activitățile didactice / 

lecțiile on-line, dar și prin monitorizarea condicii de prezență și a formularelor de prezentă a 

elevilor on-line pe platforma școlii, inspecții vizuale, etc. 

Monitorizarea cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul elevilor 

este realizată de către fiecare cadru didactic care predă fizic la fiecare oră 

Monitorizarea cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 la nivel de 

întreagă unitate școlară este realizată de către informatician Nyilaș Robert. 

Monitorizarea regulată a procesului de igienizare / dezinfectare la nivel de întreaga unitate 

școlară va fi asigurată de administrator Mora Daniel conform anexelor din PO-106. 
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11. ANEXE 

Anexa 1  
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Anexa 2 

PRECIZĂRI COMUNE PRIVIND EXCEPTAREA DE LA PORTUL MĂȘTII DE 

PROTECȚIE ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  

 

Regulile și excepțiile privind purtarea măștii sunt stabilite de Ministerul Sănătății care are 

ca atribuție principală elaborarea de politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii 

populaţiei, în Ordinul Comun MS-MAI nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea 

obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă.  

Potrivit actului normativ mai sus-menționat, preluat și în Hotărârea de Guvern nr.3 din 12 

ianuarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României masca de protecție trebuie 

purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de 

muncă, pe toată durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei.  

În funcţie de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot 

exista unele excepţii, de la purtatul măștii, în conformitate cu dispozițiile cuprinse la subpct 2, 

Pct.I din Anexa Ordinului 874/81/2020, astfel:  

a) angajatul este singur în birou  

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;  

c) persoana desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante 

(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);  

d) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între 

persoane;  

e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.  

Persoanele alergice la materialele din care sunt confecționate măștile pot purta măști 

confecționate din alte materiale decât cele la care se știu alergice sau alte forme de protecție (de 

exemplu viziere). Persoanele cu afecțiuni respiratorii cronice cu capacitate redusă de oxigenare au 

un risc crescut de a dezvolta forme severe de COVID -19 și de aceea este recomandată participarea 

lor on-line la activitățile didactice in locul prezenței fizice fără mască.  

Astfel, din dispozițiile legale mai sus menționate, rezultă că excepțiile se aplică în funcție 

de evaluarea riscului efectuat de medicul de medicina muncii al unității, sau de medicul curant 

pentru persoanele ce prezintă alergii.  
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Anexa 3 

Zi  

 
Seral 
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