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__________________________________________________________________ 
I. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIŢIEI SAU, 

DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII DOCUMENTATE: 

 

Nr. Elemente privind Numele și Funcţia Data Semnătura 
crt. responsabilii/ prenumele    

 operaţiunea     

 1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat Tot Hajnal membru CEAC 10  septembrie 2020  

1.2. Verificat Bogdan Daniela 
 

membru CEAC 11  septembrie 2020  
      

1.3 
 

Avizat Morariu Crina responsabil CEAC 11  septembrie 2020  

1.4. 
 

 
Aprobat 

 
Popa Cornel 

 
director 

 
11  septembrie 2020 

  

 
 

II. SITUAŢIA   EDIŢIILOR   ȘI   A   REVIZIILOR   ÎN   CADRUL   EDIŢIILOR   PROCEDURII      

DOCUMENTATE 

 

Nr. Ediția/ Componenta Modalitatea 
Data de la care se 

aplică 
 

crt. revizia în revizuită reviziei 
prevederile ediției 

sau 
 

 cadrul   reviziei ediției 
 

     

 ediţiei    
 

 1 2 3 4 
 

2.1. Ediția I x x 14 septembrie2020 
 

2.2 
 
 

Revizia 1 
 
    

 

2.3 Revizia 2    
 

2.4. Ediția II    
 

2.5. Revizia 1    
 

 
 

III. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ,  REVIZIA 

DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII DOCUMENTATE: 
 

Scopul Exemplar Comparti- Funcția Nume Și prenume Data Semnătura 
difuzarii nr.  ment   primirii  

Aplicare electronic 

toate 

compartimentele responsabili  

 

14.09.2020  
Informare  

 2 management director Popa Cornel 14.09.2020  
Arhivare       

 1 secretariat secretar-șef Deac Natalia   

Evidență       

 1 CEAC responsabil Morariu Crina 14.09.2020  
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1.  SCOPUL PROCEDURII  
 
 

Prezenta procedură stabileşte modalitatea de desfăşurare a activităţilor de către personalul 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi elevi/părinţi şi de aplicare a măsurilor de prevenire şi 

combatere a infectării cu SARS-CoV-2, în scopul asigurării dreptului la învățătură și a dreptului la 

sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învățătură, elevii și personalul din sistemul 

național de învățământ. 

De asemenea, procedura dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării 

activității, stabileşte sarcini pentru circuitul documentelor necesare acestei activităţi, asigură 

continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului - prin faptul că, procedurarea 

activității permite aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuiește pe cel în funcție la 

data elaborării prezentei proceduri, și sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de 

auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfășurări a 

activității unității de învățământ. 

 

 

 
2. DOMENIUL DE APLICARE 

 

 Procedura procedură este aplicabilă personalului didactic, nedidactic, didactic auxiliar şi 

elevilor/părinților din Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Tg. Mureș. 

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.  

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. 

Aplicabilitatea procedurii demarează din momentul aprobării ei de către Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” Tg. Mureș şi înregistrarea ei în Manualul de 

proceduri al unităţii de învăţământ. 
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3.  DOCUMENTAȚIA APLICABILĂ PROCEDURII  

 

Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale: 

 
 

1. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entăților publice 

2. Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 

400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice 

3. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice publicat 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018 

4. Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar  

5. Ordin 3027/2017 pentru modificarea și completarea Anexei- Regulament -cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului educației naționale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 63 din 22.01.2018 

6.  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  

7. Hotărârea nr.  6/09.03.2020,  a Comitetului Național pentru  Situații  Speciale de Urgență,  privind 

suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular 

8. Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-Cov-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ 

9. Art 10 din Legea nr 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

10. Art. 15 alin. (3) al Hotărârii Guvernului nr 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării şi ale ar. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr 144/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 

11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare 

a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

12. Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității ı̂n cadrul 

unităților/instituțiilor de ı̂nvățământ ı̂n condiții de siguranțăepidemiologicăpentru prevenirea ı̂mbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2 

13. OMENCS 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar; 

14. OMEC nr. 5.633/2019 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul 

preuniversitar 

15. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

16. Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată 

17. Instrucțiunea MEN nr.1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar  

a Standardului 9 – Proceduri  
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18. Instrucțiunea MEN nr.1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de 

învățământ preuniversitar  a Standardului 9 - Proceduri prevăzut prin Ordinul secretarului general al 

guvernului nr. 600/2018 

 
 
 
 

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
 
 
  4.1 Definiții 
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Termenul 

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește 

termenul respectiv 
1 

 

Control managerial 

intern 

 

 

 

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii 

publice, inclusiv  auditul  intern,  stabilite  de  conducere  în  

concordanţă  cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în 

vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, 

eficient şi eficace; acesta include, de asemenea structurile 

organizatorice, metodele și procedurile.   Sintagma   "control   

intern   managerial" subliniază responsabilitatea  tuturor  

nivelurilor  ierarhice  pentru  ţinerea  sub control  a  tuturor  

proceselor  interne  desfăşurate  pentru  realizarea obiectivelor 

generale şi a celor specifice.  

 
2 Activitate 

procedurabilă 

 

Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese 

de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru 

care se pot stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în 

vederea îndeplinirii,  în  condiţii  de  regularitate,  eficacitate,  

economicitate  şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii 

publice. 

 
3 Procedura formalizată 

 

Prezentarea  detaliată,  în  scris,  a  tuturor  paşilor  ce  trebuie  

urmaţi, modalităţile de lucru şi regulile de aplicat pentru realizarea 

activităţilor şi   acţiunilor,   respectiv   activităţile   de   control   

implementate, responsabilităţile şi atribuţiile personalului de 

conducere şi de execuţie din cadrul entităţii publice 

 
4 

Ediţie  a unei  

proceduri 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceuri 

formalizate, aprobată și difuzată 

 
5 Revizia în  cadrul  

unei ediții 

 

Acţiunile  de  modificare,  adăugare,  suprimare  sau  altele  

asemenea după  caz,  a  uneia  sau a  mai multor  componente  ale 

unei  ediţii  a procedurii formalizate, acţiuni care au fost aprobate 

şi difuzate 

 
6 Consiliul Profesoral 

 
Totalitatea cadrelor didactice din școală 

 
7 Consiliul de 

Administrație 

 Organ de conducere în unitățile de învățământ de stat, constituit din 

7, 9 sau 13 membri, incluzând reprezentanți ai părinților, ai 

Consiliului Local, ai primarului, ai cadrelor didactice, inclusiv 

directorul unității de învățământ 

 
8 Personal didactic 

Persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu instrucția și 

educația, care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, cu 

o conduită morală conformă deontologiei profesionale și apte din 

punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției. 
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9 

Personal didactic 

auxiliar 

Administrator de patrimoniu, contabil/administrator financiar, 

secretar 

 
10 Personal nedidactic 

Îngrijitor, femeie de serviciu, portar 

 
11 

Proces educațional 

optim 

 

Ansamblu 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 

 
12 

Învățământ 

preuniversitar 

Educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 

ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), învăţământul primar, care 

cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I–IV, învăţământul secundar, 

care cuprinde învăţământul secundar inferior sau gimnazial (clasele 

V-IX) și învăţământul secundar superior sau liceal (clasele de liceu 

X-XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată între 6 luni şi 2 ani 

și învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul 

postliceal. 
 
 
 

4.2. Abrevieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.DESCRIEREA PROCEDURII 

 

 

➢ Generalități 

 

Ca urmare a emiterii ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului 

Sănătății se precizează măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-

CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ. 

Nr. 
Abrevierea Termenul abreviat  

crt.  

  
 

1. PS Procedură de sistem 
 

2. E. Elaborare 
 

3. V. Verificare 
 

4. A. Aprobare 
 

5. Ap. Aplicare 
 

6. Av. Avizare 
 

7. Ah. Arhivare 
 

8. CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
 

9. CP Consiliu Profesoral 
 

10. CA Consiliu de Administrație 
 

11. SIM Sistemul Integrat de Management 
 

12. SCI/M Sistem de control intern/managerial 
 

13. DSP Direcția de sănătate publică județeană 
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Procedura operaţională descrie paşii urmăriţi în organizarea şi desfăşurarea în condiţii de 

siguranţă, cu prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2, a activităţilor derulate la nivelul 

unităților de învățământ. 

 În contextul epidemiologic actual, în condițiile în care derularea cursurilor 

școlare/activităților didactice specifice învățământului preuniversitar presupune interacțiunea 

directă între cadrul didactic și elev, este obligatorie respectarea măsurilor specifice de protejare a 

acestora și a întregului personal care participă la aceste activități. 

Procedura specifică menționată este comunicată prin afișare la unitatea de învățământ. 

Conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia de a informa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureș, 

administraţia publică locală şi Direcţia de Sănătate Publică cu privire la procedura menţionată. 

Unitățile de învățământ preuniversitar au obligația să ia măsuri pentru prevenirea și 

combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, în ceea ce 

privește: 

⚫ asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 

⚫ organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

⚫ organizarea accesului în unitatea/instituția de învățământ  

⚫ organizarea programului de învățământ 

⚫ asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual 

⚫ asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituția de învățământ 

⚫ instruirea personalului, comunicarea permanentă de informații către elevi/studenți și 

părinți privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 

⚫ asigurarea măsurilor pentru elevi, cadre didactice și alt personal din unitățile de 

învățământ aflat în grupele de vârstă cu risc și/sau având afecțiuni cronice și/sau 

dizabilități. 

Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil 

a îmbolnăvirii includ: 

 

⚫ Igiena riguroasă a mâinilor 

⚫ Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ 

⚫ Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe 

toată perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ 
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⚫ Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă 

de către elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală 

de clasă 

⚫ Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în 

situaţia în care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă 

⚫ În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe 

tot parcursul prezenţei în clasă 

⚫ Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu 

privire la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2 

⚫ Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor 

simptome specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a 

mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei. 

Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în contextul 

epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia individuală, protecţia colectivă, combaterea prin orice 

mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor bolnave şi contaminate. 

 

➢ Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității: 

 

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către 

compartimentele implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură. 

 

➢ Derularea operațiunilor și acțiunilor activității: 

 

Nr. 

crt. 
ETAPA 

Descrierea operațiunilor 
Responsabili Termen 

1 Comunicare 

DSP Mureș informează ISJ Mureș cu privire la 

situația epidemiologică la nivelul fiecărei 

localități din județ 

DSP 

Mureș, ISJ 

Mureș 

7 

septembrie 

2020 

2 Informare 

ISJ Mureș transmite unităților școlare informarea 

DSP referitoare la situația epidemiologică la 

nivelul fiecărei localități, pentru stabilirea 

scenariului de funcționare. 

ISJ Mureș 

Directorii 

unităților 

școlare 

8 

septembrie 

2020 

3 Stabilirea Unitatea de învățământ stabilește ”Scenariul de Conducerea 9 
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scenariului la 

nivelul unității 

școlare 

organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea  

de învățământ pe parcursul anului școlar 

2020/2021”. Acest scenariu se va actualiza 

săptămânal sau ori de câte ori este nevoie. 

unității de 

învățământ 

CA 

septembrie  

2020 

4 

Transmiterea 

scenariului 

spre avizare la 

ISJ Mureș 

Unitatea de învățământ transmite propune  

inspectoratului școlar județean Mureș aplicarea  

”Scenariul de organizare și desfășurare a 

cursurilor în unitatea  de învățământ pe parcursul 

anului școlar 2020/2021”. 

Conducerea 

unității de 

învățământ 

 

10 

septembrie  

2020 

5 

Elaborarea 

procedurii 

operaţionale la 

nivelul unităţii 

şi aprobarea ei 

în Consiliul de 

Administraţie 

al şcolii 

     

Studierea legislaţiei şi elaborarea procedurii 

operaţionale la nivel de unitate de învăţământ. 

Discutarea unor aspecte procedurale în CP al 

şcolii. 

Aprobarea acesteia în Consiliul de Administraţie 

al şcolii. 

Transmiterea procedurii operaţionale către 

inspectorul coordonator al şcolii, afişarea 

acesteia la avizierul unităţii de învăţământ. 

 

Conducerea 

unităţii de 

învăţământ, 

CA şi comisia 

CEAC 

 7 

septembrie 

- 

14 

septembrie 

2020 

 

❖ Pregătirea unității de învățământ înainte de deschiderea anului școlar 

 

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor privind măsurile pentru prevenirea și combaterea  

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul organizării activității, conducerea unității va avea 

în vedere următoarele aspecte: 

 

⚫ Organizarea spațiilor/săli de clasă, astfel încât așezarea băncilor să asigure distanțarea  

fizică de 1 metru între elevi sau dotarea băncilor cu separator în situația în care distanțarea fizică nu 

poate fi asigurată. 

Înainte de începutul anului școlar/universitar, unitatea de învățământ stabilește spațiile 

care pot fi folosite în procesul de învățământ, precum și spațiul necesar ce va fi utilizat pentru 

izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de 

cadrul medical din unitatea/instituția de învățământ sau persoana desemnată de conducerea 

unității/instituției cu atribuții în triajul epidemiologic. 

În situația în care spațiile existente în unitățile de învățământ nu sunt suficiente pentru 

respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autoritățile de resort, inspectoratul școlar 
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județean solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unităților de 

învățământ preuniversitar alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ. 

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea 

ce implică următoarele: 

• Eliminarea mobilierului care nu este necesar 

• Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1metru 

între elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea 

nu este posibilă datorită existenței unor mese duble 

• Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi 

(realizarea oglinzii clasei); 

• Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă 

• Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă 

• Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa 

pe perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii 

din grupe/clase diferite va fi evitat 

• Deplasarea elevilor îninteriorul 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 

• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil 

• Este interzis schimbul de obiecte personale 

• Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin 

stabilirea unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin 

marcaje aplicate pe podea 

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

ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 

minute şi la finalul zilei 

• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune 

strânsă între elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare 
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• 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. 

• Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate 

aruncării/eliminării măştilor uzate. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac şi 

pedală prevăzut cu sac în interior. 

 

Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor 

la intervale orare diferite astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze. În 

acest sens se vor întocmi grafice orare care vor fi communicate elevilor/părinților. 

 

⚫ Stabilirea circuitelor funcționale/Organizarea spațiilor pentru asigurarea 

distanțării fizice 

 

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

persoane desemnate din unitatea de învăţământ. Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind 

orice mijloc posibil (panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.). 

Se are în vedere intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone/de clădiri 

(etaj, aripă etc.). În acest sens se întocmesc grafice orare care văr fi communicate elevilor și 

părinților. 

Intrarea se va realiza în acolo unde este posibil (clădirea A, grădinițe) prin mai multe uşi 

de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În clădirea B în care această separare nu este posibilă, se 

stabilesc ușile de acces și cele de ieșire, respectându-se circuitele intrare-ieșire la fiecare nivel al 

clădirii.  

Respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este 

esenţială. 

Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute 

deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 

Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare. După dezinfecţia mâinilor, 

elevii vor merge direct în sălile de clasă. Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori 
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etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea conducerii unităţii 

de învăţământ. 

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 verzi pentru marcarea sensului de 

intrare, săgeți roșii pentru marcarea sensului de ieșire,  buline verzi/roșii pentru marcarea traseului 

spre băi intrare/ieșire etc.). 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 vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest 

principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre 

exemplu, uşile de incendiu neutilizate vor fi menţinute închise). Uşile claselor vor fi menţinute 

deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

Se vor întocmi grafice orare de organizare  activității pentru fluidizarea acesteia și evitarea 

aglomerării în anumite zone (băi, curtea școlii, poarta școlii etc.). 

 

⚫ Organizarea spațiilor de recreere 

 

Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze 

distanţarea fizică. Spaţiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curăţate, igienizate cu 

jeturi de apă şi apoi dezinfectate cu soluţii avizate pentru suprafeţe, zilnic şi înaintea începerii 

cursurilor. Curtea şcolii va fi măturată şi spălată zilnic cu jeturi de apă dimineaţa, înaintea 

începerii cursurilor. 

Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor încât să fie limitat numărul de 

persoane prezente în grupurile sanitare şi în curtea şcolii, cu scopul respectării distanţării fizice. 

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

aglomerării în interiorul grupului sanitar). 

Se vor întocmi grafice orare de organizare  activității pentru fluidizarea acesteia și evitarea 

aglomerării  (băi, curtea școlii, poarta școlii etc.) 
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• Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare 

clasă în parte, acolo unde este posibil  

• Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite  

• 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, deasemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe de contact nu pot fi 

dezinfectate 

• Nu vor fi utilizate băncile/scaunele exterioare (acest lucru fiind indicat prin aplicarea 

unor marcaje, dispozitive de distanţiere etc.). În caz contrar, va fi asiguratăîn mod 

regulat o dezinfectare adaptată 

• 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, jucării etc.) 

 

 

⚫ Organizarea cancelariei 

 

Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii: 

 

• la intrarea în cancelarie 

• la preluarea catalogului sau a altor materiale utilizate în comun 

• se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între personae 

 

⚫ Organizarea activităților sportive  

 

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

 Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi al cluburilor sportive şcolare 

se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi 

sportului şi al ministrului sănătăţii. 

 

⚫ Evaluarea necesarului de resurse umane 

 

Se va face în concordanță cu prevederile legale și modificările acestora, făcute în 

contextul evoluției situației epidemiologice. 

 

⚫ Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru 

elevi și personal 

 

Se evaluează periodic necesarul şi disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi 

a echipamentelor de protecţie personală adecvate pentru utilizarea acestora. Se va gestiona cu 

responsabilitatea situația la nivelul școlii. În funcție de modificările contextului epidemiologic, se 

vor actualiza datele în permanență, se vor întocmi, în timp util, documentele ilustrând necesarul 

de materiale la nivelul unității și transmite autorităților competente. Se vor lua toate măsurile 

necesare pentru asigurarea stocurilor. 
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❖ Măsuri de protective în unitatea de învățământ, în timpul anului școlar, în contextul 

epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2 

 

⚫ Asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție 

 

Curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor şi a echipamentelor reprezintă componente esenţiale în 

lupta împotriva răspândirii virusului. Fiecare unitate de învăţământ are obligaţia de a adopta şi 

implementa normele, cu sprijinul autorităţilor publice locale. Planul de curăţenie şi dezinfecţie a 

sălilor de clasă, cancelariei, spaţiilor comune (holuri, săli de sport etc.), precum şi de aerisire a 

sălilor de clasă trebuie să conţină:- 

• operaţiunile şi ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deşeurilor, 

măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfecţia pardoselii, ştergerea şi 

dezinfectarea suprafeţelor de scris ale băncilor, cât şi a spaţiului interior de 

depozitare înacestea a obiectelor şcolare, a separatoarelor transparente, 

dezinfectarea dulapurilor personale ale elevilor, acolo unde există, ştergerea şi 

dezinfecţia pervazurilor, dezinfectarea clanţelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor 

pentru haine, întrerupătoarelor etc.) 

• materialele care se vor utiliza pentru fiecare operaţiune (de exemplu, produse de 

curăţenie, produse biocide avizate pentru suprafeţe etc.) 

• tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operaţiune 

• frecvenţa curăţeniei şi dezinfecţiei, ţinând cont şi de timpul necesar de aerisire a 

spaţiului: 

• în clasă, imediat după ieşirea din clasă a elevilor la finalul orelor unei clase de 

elevi din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de elevi 

• în cancelarie, imediat dupăieşirea din cancelarie a profesorilor la finalul orelor din 

ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de profesori 

• pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei şi ori de câte ori este 

necesar 

• persoana care va face curăţenia şi care va supraveghea efectuarea conformă a 

curăţeniei, modalitatea de afişare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a 

efectuat, ora şi cine a controlat) 
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• frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor de clasă, cancelariei şi a altor încăperi (de 

exemplu, după curăţenie şi dezinfecţie, minimum 10 minute), precum şi asigurarea 

aerisirii în timpul orelor de clasă cu geamul rabatat 

• în fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat, la loc vizibil, graficul de 

curăţenie şi dezinfecţie, care să conţină operaţiunile de curăţare şi dezinfecţie, 

frecvenţa acestora, orarul şi un loc pentru semnătura persoanei care le efectuează şi 

a celei care verifică. 

Se determină modul în care trebuie dezinfectate zonele. Se ia în considerare tipul de 

suprafaţă şi cât de des este atinsă suprafaţa. Se prioritizează dezinfecţia suprafeţelor atinse 

frecvent, precum:-clanţe, încuietori, butoane şi mânere ale uşilor;-treptele scărilor;-băncile, 

catedrele şi scaunele din clasă;-separatoarele montate pe bănci;-mesele şi scaunele din sălile de 

cantină;-blaturi;-balustrade;-întrerupătoare de lumină;-mânerele echipamentelor şi aparatelor 

(precum cele sportive); butoanele ascensoarelor şi ale automatelor de vânzare;-obiecte didactice 

comune;-calculator, tastatură, mouse, laptop şi tablete partajate între persoane; Notă: Tastatura 

computerului poate fi acoperită cu o folie de plastic, care se îndepărtează după fiecare utilizator.   

Nu este necesară aplicarea de rutină a dezinfectanţilor pe suprafeţe care nu sunt atinse 

frecvent sau cu risc scăzut (de exemplu, rafturile bibliotecilor, blaturile dulapurilor din depozite). 

Se au în vedere resursele şi echipamentele necesare. Se evaluează periodic necesarul şi 

disponibilitatea produselor de curăţare şi dezinfecţie şi a echipamentelor de protecţie personală 

adecvate pentru utilizarea acestora. Pe durata activităţilor de curăţenie şi dezinfecţie se poartă 

mască de protecţie, mănuşi, iar după îndepărtarea mănuşilor şi a măştii, se spală mâinile. Se va 

folosi modelul planului-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţile de învăţământ, care este 

prevăzut în anexa nr. 1 B, anexa-ghidul I, la OM nr. 5487.  

În scopul aplicării 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. Dacă produsul concentrat se diluează conform indicaţiilor 

producătorului, soluţia de lucru poate fi utilizată în cel mult 24 de ore. Pe flacon se notează 

numele produsului, concentraţia, data şi ora preparării. Detergenţii şi dezinfectanţii vor fi 

depozitaţi în spaţii special amenajate în care nu au acces elevii. În timpul utilizării produsului, 
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este obligatorie purtarea măştii şi a mănuşilor şi asigurarea ventilaţiei adecvate. Se recomandă 

protecţia ochilor şi accesul imediat la o sursă de apă pentru spălarea ochilor, în cazul accidentelor. 

 

⚫ Spălarea/Dezinfectarea mâinilor  

 

Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:- 

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

• înainte de pauza/pauzele de masă 

• înainte şi după utilizarea toaletei 

• după tuse sau strănut 

• ori de câte ori este necesar 

Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă. Se va verifica în 

permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi spele (cu apă şi 

săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile. Sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică 

folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material 

textil). Se va verifica şi se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, 

astfel încât să existe consumabile în cantităţi suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, 

prosoape de unică folosinţă etc.). Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării 

regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie). Se 

vor afişa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 

 

⚫ Purtarea măştii de protective 

 

• 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 recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior). 

• Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin 

unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în 

exterior). 

• Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;-Schimbul măştii de 

protecţie între persoane este interzis. 
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❖ 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 cuavizul medicului de medicina muncii. 

 Preşcolarii/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. Pentru 

aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea 

procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite. 

 Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie 

monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cornice. 

 Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la şcoală, precum şi părinţii 

acestora, vor fi consiliaţi de medicii specialişti şi psihologii care îi au în îngrijire, în privinţa 

măsurilor suplimentare necesare pentru a se simţi în siguranţă. 

 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 fizic la şcoală. Pentru cei care 

nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii pentru 

asigurarea procesului educaţional la distanţă. 

 Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea 

măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice. 

 Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, 

vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP. 
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❖ Triajul epidemiologic 

 

⚫ Triajul epidemiologic al preşcolarilor şi elevilor se efectuează conform 

prevederilor legale în vigoare, astfel: 

 

Personalul medical care va efectua triajul conform Ordinului ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de 

învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale 

gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare, 

şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor 

şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta va fi echipat conform normelor 

standard de echipare: halat impermeabil, bonetă, ochelari de protecţie/vizieră, mască de protecţie, 

mănuşi de unică folosinţă. 

 

⚫ Triajul zilnic: 

 

Este important ca părinţii/reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să 

înţeleagă de ce copiii cu simptome nu ar trebui aduşi la şcoală. 

 Întreaga comunitate trebuie să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a 

diminua riscurile de infectare. 

• 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 preşcolarului/elevului la cursuri. 

• Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

 

- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 

(tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

- cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

- cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de 

carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 
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• Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

 

- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 

- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a fost 

confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 

- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală 

clară, ochi curgători/prurit); 

 

⚫ Triajul zilnic în grădiniţe se efectuează conform normelor legale în vigoare 

 

⚫ La prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a 

elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate 

elevilor 

 

În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau 

simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare. 

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

şcoală se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi 

pe care elevul o va preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate 

la nivelul cabinetul medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu 

beneficiază de cabinet medical. 

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, diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă 

de îndată responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 

 

❖ Izolarea copiilor bolnavi 

 

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

respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 
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• Izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul 

grupei/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. 

Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

• Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul 

cabinetului medical şcolar; 

• Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie 

curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de 

oricine altcineva; 

• Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la 

medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în 

care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 

112; 

• Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe 

mâini timp de minimum 20 de secunde; 

• Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru 

a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

• Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul 

curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

 

 

❖ Criterii de suspendare a cursurilor școlare în unitatea de învățământ în 

contextual confirmării unui caz/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2 

 

 Direcţiile de sănătate publică trebuie să informeze unitatea de învăţământ şi cabinetul 

medical şcolar despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau adulţi. 

 În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o unitate de învăţământ 

situaţia va fi analizata de DSP/DSPMB împreună cu directorul unităţii de învăţământ. 

 Decizia de suspendare a cursurilor şcolare se va lua la nivel local, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, în următoarele circumstanţe: 
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⚫ La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 într-o clasă din unitatea 

de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 

14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală de clasă cursurile sunt organizate în 

schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Se va face curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, 

urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare normal cursurile; 

⚫ La apariţia a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale 

aceleiaşi unităţi de învăţământ, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de 

învăţământ pe o perioada de 14 zile de la data de debut al ultimului caz; 

⚫ În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, 

acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ, care va informa 

DSP/DSPMB despre eveniment. DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică şi 

va analiza situaţia în unitatea de învăţământ împreună cu directorul unităţii, astfel: 

 

Scenariul 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, 

învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi nu a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală se vor 

suspenda cursurile de la clasa respectivă; 

Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (de exemplu, 

învăţător/profesor care a avut o singură oră) şi a venit în contact cu alte cadre didactice din şcoală (cadrele 

didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda 

cursurile de la clasa respectivă şi vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în 

contact. 

Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi nu a venit în contact cu 

alte cadre didactice din şcoală (de exemplu, profesor de sport) sau numărul cadrelor didactice a fost mic 

(cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda 

cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact şi, în funcţie de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele 

didactice cu care acesta a venit în contact. 

Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase şi a venit în contact cu multe 

cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în şcolile cu mai multe schimburi de predare) se vor 

suspenda cursurile întregii unităţi de învăţământ. 
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 Personalul care efectuează curăţenia în unitatea de învăţământ şi cel care este responsabil de 

pază, în condiţiile în care nu a intrat în contact cu persoana confirmată cu COVID-19, îşi va 

desfăşura activitatea în continuare. 

 În perioada de suspendare a clasei/unităţii de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ va 

dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii: curăţenia şi aerisirea claselor; dezinfecţia 

curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete). 

 La reluarea cursurilor şcolare într-o unitate de învăţământ, personalul medico-sanitar care are 

în arondare unitatea de învăţământ va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru identificarea 

posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 

 

❖ Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi 

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

 

⚫ Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea 

de  

învăţământ, va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a 

elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii 

privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, 

tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare 

corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare. 

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. 

 

⚫ 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 și 

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 în acest sens. 
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⚫ Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi: 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. Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi 

netrimiterea în colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă. 

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. 

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. 

 

➢ Valorificarea rezultatelor activității: 

 

  Rezultatele activității vor fi valorificate de către toate comisiile și compartimentele din instituție. 

Prezenta procedură este obligatorie pentru întregul personal didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic din unitatea de învăţământ, elevilor şi părinţilor/tutorilor legali. 

 
 

6.RESPONSABILITĂȚI  ÎN DERULAREA PROCEDURII  

 

Comisia CEAC: 

⚫ elaborează procedura operaţională şi o pune la dispoziţia conducerii unităţii de 

învăţământ; 

⚫ monitorizează implementarea acesteia; 
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Conducerea unității de învățământ  

⚫ informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora, cu 

privire la toate aspectelor organizatorice privind desfășurarea programului de 

pregătire cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu 

SARS-Cov-2.   

⚫ asigură accesul cadrelor didactice și elevilor în unitate, în condiții de siguranță, 

conform legislației în vigoare 

⚫ colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu ISJ Mureș, 

pentru organizarea în condiții optime a programului de pregătire a elevilor și 

asigurarea materialelor de igienă şi protecţie sanitară necesare 

⚫ aprobă procedura 

⚫ asigură implementarea și menținerea prezentei proceduri 

⚫ informează IŞJ MS cu privire la orice situaţie deosebită intervenită 

 

Consiliul de Administrație 

⚫ aprobă procedura 

⚫ monitorizează implementarea procedurii 

⚫ soluționează toate situațiile deosebite intervenite  

 

Nr. Postul/acțiunea (operațiunea) I II III IV 

crt. 0 1 2 3 4 

1. Membru CEAC E    

2. Responsabil CEAC  Av   

3. Director   A  

4. Compartimente    Ap 

5. Secretar-șef    Arh 
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7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI  
 

  
 

 

 

 

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ 
 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment Nume și prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor de 

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnăt. Data 

1 elaborare 

CEAC 

Tot Hajnal  -  10.09.2020    

2 Analiză 

CEAC 

Bogdan Daniela -  11.09.2020    

3 Avizare 

Resp. CEAC 

Morariu Crina -  11.09.2020    

4 Aprobare 

Director 

Popa Cornel -  11.0.2020    

 

 

 

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 
 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment Nume și 

prenume 

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Data intrării 

în vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1 secretariat Deac Natalia 15.09.2020  - 14.09.2020  

2 cadre didactice Boca Dana Emilia 15.09.2020  - 14.09.2020  

3 cadre didactice Morariu Codruț 15.09.2020  - 14.09.2020  

4 cadre didactice Vincze Csilla 15.09.2020  - 14.09.2020  

5 director Popa Cornel 19.09.2020  - 14.09.2020  

6 CEAC Morariu Crina 19.09.2020  - 14.09.2020  

 

 

 

10. FORMULARE (ANEXE) 
 

 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Ediția Data ediției Revizia Data reviziei Nr. Pag. Descriere modificare Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

1. I 14 septembrie 

2020 

- - - -  

2.        

3.        

4.        

5.        
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11. CUPRINS 
 

Coperta pag. 1 
I.   Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției 

 
pag. 2 

II.   Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 
 

pag. 2 

III.  Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul 
ediției procedurii 

 

pag. 2 

1. Scopul procedurii 
 

pag. 3 

2. Domeniul de aplicare 
 

pag. 3  

3. Documente de referință 
 

pag. 4-5 

4. Definiții și abrevieri 
 

pag. 5- 6 

5. Descrierea procedurii 
 

pag. 6-24 

6. Responsabilități 
 

pag. 24-25 

7. Formular evidență modificări 
 

pag. 26 

8. Formular analiză procedură 
 

pag. 26 

9. Lista de difuzare a procedurii  
 

pag. 26 

10. Formulare 
 

pag. 26 
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