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

cadrul ediţiei a procedurii operaţionale. 

 

 Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele si 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

                  1                    2            3       4         5 

1.1 Elaborat Bobeică  Alina Director 

adjunct 

20.05.2020  

1.2. Verificat Drăcea Fanel Responsabil 

CEAC 

  

1.4. Aprobat Arieşan Aurora Director   

 

2. Situatia ediţiilor si a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale. 

 

 Ediţia sau, după caz, revizia 

in cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuita 

Modalitatea  

reviziei 

Data de la care se aplica 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

                     1             2                3                     4 

     

     

     

     

 

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

procedurii operaţionale. 

Nr. 

crt 

Scopul 

difuzarii 

Exemplar 

Nr. 

Compartiment Functia Nume si 

prenume 

Data 

primirii 

Semnatură 

3.1. Aplicare 

informare 

2 Management  Director  Arieşan 

Aurora 

 Difuzare 

electronică 

3.2.    Aplicare 

Evidență 

Arhivare  

1 Consiliul 

profesoral 

Directori 

adjuncţi 

 

 

 

Cadre 

didactice 

 

Bobeică Alina 

Rădulescu 

Rodica 

Drăcea 

Mihaela 

Stroe 

Alexandra  

 Difuzare 

electronică 

3.3. Aplicare  

Informare 

Evidenţă 

1 Secretariat 

/resurse umane 

Secretar șef 

 

Secretar 

Lixeanu 

Mariţa 

Floştoiu Denis 

 Difuzare 

electronică 
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4. Scopul procedurii 

 

4.1. Stabileşte modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire şi consiliere a examenelor 

naţionale de evaluare naţională şi de bacalaureat de la Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul 

Sinaia şi structurile arondate: Şcoala Gimnazială „George Enescu” şi Şcoala Gimnazială 

„Principesa Maria” pentru sesiunea iunie-iulie a anului 2020, propriul circuit de intrare și de 

ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care 

se va realiza igienizarea/dezinfecția unităților de învățământ. 

4.2. Reglementează documentaţia adecvată derulării activităţii;  

4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  

4.4. Sprijină controlul şi evaluarea internă, iar pe manager în luarea deciziei;  

4.5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 

 

5. Domeniul de aplicare 

 

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională: 

Procedura se aplică tuturor persoanelor implicate în cadrul activităţilor de pregătire si consiliere 

a examenelor naţionale pentru sesiunea iunie-iulie a anului  2020 - personal didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic şi elevi. 

5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități 

desfășurate de entitatea publică: 

Procedura se aplică începând cu accesul în spaţiile Colegiului „Mihail Cantacuzino”, Oraşul 

Sinaia, Şcolii Gimnaziale „George Enescu” şi Şcolii Gimnaziale „Principesa Maria” în calitate 

de şcoli arondate, tuturor persoanelor implicate în activitatea de pregătire şi consiliere a 

examenelor naţionale – de evaluare naţională şi de bacalaureat, până la părăsirea incintei. 

5.3 Lista principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea 

procedurată: 
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• accesul în unităţile de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a 

elevilor; 

• situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă 

simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară; 

• participarea elevilor la activitățile de pregătire şi consiliere a examenelor naţionale de 

evaluare naţională şi de bacalaureat; 

• forme de pregătire alternative; 

• circuitul deplasării în cadrul unităţilor şcolare; 

• desfăşurarea activităţii propriu zise de pregătire-consiliere ; 

 

5.4. Lista compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității 

procedurate: 

 

5.4.1 Compartimente furnizare de date 

Secretariat  

 

5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate: 

Colectivul didactic, comisiile metodice pe arii curriculare si comisia metodica a diriginţilor 

 

5.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii: 

Conducerea unității 

Colectivul didactic CMC şi structurile arondate 

Colectivul didactic auxiliar si nedidactic 
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6. Documente de referință/ reglementări aplicate 

6.1. Reglementări internaționale: 

6.2. Legislație primară: 

• Legea Educatiei Nationale 1/ 2011 cu modificările și consolidările ulterioare; 

• ROFUIP - Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar nr.5079/2016 cu modificarile si consolidarile ulterioare -  art. 10 alin. (2) 

lit. b), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

•   OMENCS 4742/2016 - Statutul Elevului; 

• Ordin Nr. 6308/ 19.12.2008 privind aprobarea  instrumentelor de asigurare a calității în 

unitățile de învățământ profesional şi tehnic.  

 

6.3. Legislație secundară: 

 

• Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice 

și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și 

Cercetării; 

• Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de 

învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României; 

 

• OMEC4135/2020 cu adresa MEC 545/28.04.2020; 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna 

funcționare a sistemului de învățământ; 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: 

 

7.Definiţii şi abrevieri 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3dqnrtgi3a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2020-privind-luarea-unor-masuri-pentru-buna-functionare-a-sistemului-de-invatamant?d=2020-05-20
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Nr. 

crt 

Termenul  Definiţia  

1 Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat 

pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate 

pot fi proceduri de system şi proceduri operaţionale; 

2 Procedura de sistem 

(procedură 

generală) 

Descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul entității 

publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor 

dintr-o entitate publică; 

3 Document Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se 

confer un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau 

tipărit inscripție sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real 

actual sau din trecut 

4 Ediție procedură Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci 

când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci 

când modificările din structura procedurii depășesc 50% din 

conținutul reviziei anterioare; 

5 Revizie procedură Acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor 

informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, 

modificări ce implică de regulă sub 50% 

din conținutul procedurii; 

6 Personal angajat în instituții 

de 

învățământ 

Persoane care participă la procesul de învatamânt; încadrat în procesul 

de instruire si educatie sau in activitati suport; personalul din 

învăţământul 

preuniversitar este format din personal didactic, personal didactic 

auxiliar şi personal nedidactic 

 Entitate publică Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, 

regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-

teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care 

utilizează /administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public 

 Departament Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment; 

 

 Conducătorul 

departamentului 

(compartimentului) 

Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef compartiment; 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr.

crt 

Abrevierea  Termenul abreviat  
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1 PO Procedura operaţională 

2 IȘJ Inspectoratul Școlar Județean 

3 CEAC Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 

4 E Elaborare 

5 Ap Aplicare  

6 Ah Arhivare 

7 ROFUIP Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ  

preuniversitar 

8 ROI Regulamentul de ordine interioară 

9 CA  Consiliul de administrație 

10 CP Consiliu profesoral 

11 MEC Ministerul Educației şi Cercetării 

13 CMC Colegiul “Mihail Cantacuzino” 

14 GE „George Enescu” 

15 PMS „Principesa Maria” Sinaia 

 

 

8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 

 

Procedura descrie principalele modalitățile de desfășurare  a activităților de pregătire a sesiunilor 

de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de 

învățământ 

 

8.2. Documente utilizate 

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor 

✓ Circuitul privind accesul in instituţie – Director/Medic şcolar; 

✓ Circuitul privind ieşirea din instituţie – Director/Medic şcolar; 
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✓  Afiş reguli obligatorii pe parcursul programului de lucru – Director; 

✓ Afiş reguli de utilizare a măştilor de protecţie – Medic şcolar; 

✓ Afiş igienizare corectă a mâinilor  –  Medic şcolar; 

✓ Atribuţii profesori în perioada 02-12.06.2020 – Director; 

✓ Programul activităţilor de pregătire pentru elevi – Comisie orar; 

✓ Programul de lucru profesori pentru activităţile suport de pregătire a examenelor 

naţionale şi certificarea competenţelor  – Director; 

✓ Grafic repartizare săli  –  Secretariat ; 

✓ Modalitatea de repartizare grupe de elevi/săli  –  Secretariat; 

 

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor 

- Documentele enumerate la punctul 8.2.1 se regăsesc în anexă la prezenta procedură; 

8.2.3. Circuitul documentelor 

- Director/directori adjuncţi – Consiliul profesoral – Consiliul reprezentativ al 

părinților/asociația părinților  – Consiliul școlar al elevilor  – Reprezentanții organizațiilor 

sindicale  –  Autoritățile administrației publice locale  –  Reprezentanții operatorilor economici 

implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic  – Consiliul de administraţie. 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale 

- termometre digitale; 

- mănuşi de unică folosinţă; 

- măşti de protecţie; 

- substanţe biocide pentru suprafeţe universale (coridoare, săli de clasă, cancelarie, 

mobilier, pardoseală) 

- săpun lichid; 

- prosoape de hârtie; 

- dispensere fixe şi mobile cu dezinfectant pentru mâini; 
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- covoraşe dezinfectante; 

- indicatoare pentru sensul de deplasare pe coridoare. 

8.3.2. Resurse umane 

- personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, 

asistentă medicală/medic şcolar; 

8.3.3. Resurse financiare 

- conform referatelor de necesitate întocmite de către compartimentele abilitate. 

8.4. Mod de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor si acţiunilor activităţii 

Unitatea şcolară cu personalitate juridică elaborează: 

- grafice de lucru cu sarcini specifice pentru personalul nedidactic în vederea pregătirii 

sălilor de curs şi a spaţiilor de folosinţă comună înainte de începerea activităţii, în 

timpul activităţii şi după finalizarea acesteia; 

- programul personalului didactic implicat în activităţile de pregătire şi consiliere a 

examenelor naţionale, cât si pentru activităţile suport pentru perioada 02-12.06.2020, 

cu atribuţiile specifice; 

- programul activităţilor de pregătire pe zile şi interval orar; 

- distribuţia nominală/clase a elevilor participanţi. 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 

PASUL 1 – IGIENIZAREA SPAŢIILOR ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA 

ACTIVITĂŢILOR 

✓ Igienizarea spaţiilor de folosinţă comună şi a sălilor de curs înainte de accesul 

personalului şi al elevilor în unitate; 

✓ Holurile de intrare, grupurile sanitare, casa scării, culoarele interioare şi sălile de curs, 

laboratoarele, cancelaria, birourile personalului de conducere şi de execuţie, vor fi spălate 
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cu detergenţi şi dezinfectate cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool avizate de 

Ministerul Sănătăţii; 

✓ Mobilierul şcolar va fi spălat şi dezinfectat individual, mânerele uşilor de acces vor fi 

igienizate şi dezinfectate periodic; 

✓ Aerisirea tuturor spaţiilor se va face cel puţin 30 de minute înainte de începerea 

activităţii; 

✓ Pe circuitele de intrare şi de ieşire vor fi prevăzute covoraşe îmbibate cu substanţe 

dezinfectante, permanent reîmprospătate; 

 

PASUL 2 - ACCESUL ÎN INSTITUŢIE 

Accesul în curtea unităţii de învățământ a personalului nedidactic, didactic auxiliar, 

didactic și al elevilor se va face pe poarta principală cu respectarea distanţării sociale de 

minimum 2 metri.  

 Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un 

traseu bine delimitat și semnalizat cu benzi fluorescente. 

Accesul elevilor în incinte se va realiza după măsurarea prealabilă a temperaturii, la 

intrare (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical al instituţiei, care va 

asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.  

Accesul se va face după cum urmează: 

CMC –  Intrare elevi – corpul A; 

GE – Intrare elevi; 

PMS – Intrare elevi – corpul B. 

❖ În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă 

simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite 

accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie 

pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament;  

 



 

 

 

 

 

 

 

ENTITATE PUBLICĂ: Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia 

COMPARTIMENTUL: Managementul calităţii 

PROCEDURA OPERATIONALĂ:  PROCEDURA PRIVIND  STABILIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ȘI 
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PASUL 3 - CIRCUITELE DE INTRARE ŞI DE IEŞIRE ALE ELEVILOR ŞI 

PERSONALULUI 

Fluxul va respecta circuitele din anexele la prezenta procedură 

PASUL 4 - DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

Participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea 

încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă 

de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);  

Elevii din grupele de risc care nu pot participa la sesiunile de pregătire-consiliere  a examenelor 

naţional vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online) şi vor avea la dispoziţie 

resurse educaţionale suplimentare;  

✓ Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până 

în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire conform 

circuitelor avizate;  

✓ La intrarea în unităţile de învățământ sunt plasate materiale covorașe cu dezinfectant 

(reîmprospătate periodic) și echipamente de protecție (măști de protecție, substanțe 

dezinfectante pentru mâini etc.);  

✓ În toate spațiile şcolare în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de 

informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-

CoV-2;  

✓ Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte 

încăperi, vor fi  semnalizate corespunzător prin bandă fluorescentă și vor fi dezinfectate 

în mod regulat; 

✓ Unitatea de învățământ asigură dozatoare cu săpun lichid, prosoape de hârtie, dispensere 

cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;  
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✓ Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe 

toată durata activităților și își vor igieniza regulat şi corect mâinile cu substanțe 

dezinfectante sau săpun lichid, conform indicaţiilor existente pe afişe;  

✓ Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi 

dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu 

între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului; Se realizează curățenia și 

dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanței 

ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi 

cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de 

pregătire/ candidați; 

✓ În sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi repartizaţi pe clase/ 

probe de examen, în ordine alfabetică, situați la cca. 2 metri distanță unul de altul, care 

vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de învățământ;  

✓ Durata activităților desfăşurate de elevi şi profesori  în sălile de clasă nu va fi mai mare 

de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, conform programului 

avizat; 

✓ În perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate 

decalat, conform programului avizat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu 

interacționeze fizic;  

✓ Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării 

activităților;  

✓ Colectarea măștilor purtate şi a mănuşilor folosite se va face în locuri speciale, 

semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ, conform circuitului de 

ieşire din unitate;  

✓ La sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către 

domiciliu. 
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PASUL 5 – IGIENIZAREA SPAŢIILOR DUPĂ ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢILOR 

✓ Aerisirea tuturor spaţiilor se va face imediat după terminarea  activităţilor timp de cel 

puţin 30 de minute, urmat de procesele de dezinfecţie şi igienizare. 

 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 

 

Respectarea măsurilor stipulate în prezenta procedură duce la reducerea riscului de 

infectare  cu SARS-CoV-2 duce la creşterea stării de siguranţă a tuturor participanţilor la 

activitate. 

9. Responsabilități 

9.1. Consiliul de administraţie: 

• Aprobă procedura operaţională privind stabilirea unor modalitățile de desfășurare a 

activităților de pregătire a sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a 

elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va 

realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ. 

 

9.2. Directorul/Directorii adjuncţi: 

• Asigură implementarea procedurii, etapizat. 

 

9.3. Administrator: 

• Procură pe baza referatelor de necesitate resursele materiale necesare desfăşurării activităţii.  

 

9.4. Compartimentul Secretariat 

• Colectează şi transmite datele necesare desfăşurării activităţii 

9.5. Colectivul didactic 

• Realizează activităţile de pregătire şi consiliere a examenelor naţionale de evaluare naţională 

şi de bacalaureat. 
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10. Formular evidență modificări 

Nr. 

crt 

Ediția Data ediției Revizi

a  

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descrierea modificării Semnătura 

conducățorului 

departamentului 

1        

2        

 

11. Formular analiză procedură 

Nr. 

crt. 

Compartiment  Nume și 

 prenume 

conducător  

compartiment 

Înlicuitor 

de  

drept sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura  Data  Observații Semnătura  Data  

1 Management  Arieşan Aurora Bobeică 

Alina 

Rădulescu 

Rodica 

Drăcea 

Mihaela 

     

2 CEAC Drăcea Fănel Stroe 

Alexandra 

     

 

12. Listă de difuzare a procedurii 

Nr. 

ex 

Compartiment  Nume și 

prenume 

Data 

primirii  

Semnătura  Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

Semnătura  
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vigoare a 

procedurii 

1 Management Arieşan Aurora      

2 Personal didactic  Marin Nicoleta      

3 Secretariat/Resurse 

umane 

Lixeanu Mariţa      

13. Anexe/formulare, înregistrări, arhivări 

Nr. 

Crt 

Denumirea anexei Elaborator Aproba Nr. de 

exem 

Difuzare  Arhivare Alte elemente 

loc perioada 

1  Circuitul privind 

accesul in instituţie 

Director/Me

dic şcolar 

Director  15 Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic, 

elevi 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic  

 

2  Circuitul privind 

ieşirea din instituţie 

Director/Me

dic şcolar 

Director 15 Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic, 

elevi 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic 

 

3 Afiş reguli 

obligatorii pe 

parcursul 

programului de lucru 

Director Director 15 Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic, 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic 
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elevi 

4 Afiş reguli de 

utilizare a măştilor de 

protecţie  

Medic 

şcolar  

Director 20 Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic, 

elevi 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic 

 

5. Afiş igienizare 

corectă a mâinilor  

Medic 

şcolar  

Director 20 Personal 

didactic, 

didactic 

auxiliar, 

nedidactic, 

elevi 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic 

 

6. Programul 

activităţilor de 

pregătire pentru 

elevi  

comisie orar Director 10 Personal 

didactic, 

secretariat, 

elevi 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic 

 

7. Programul de lucru 

profesori pentru 

activităţile support de 

pregătire a 

examenelor 

naţionale şi 

certificarea 

competenţelor 

Director Director 10 Personal 

didactic, 

secretariat, 

elevi 

Ah Cf 

Nomenclat 

Arhivistic 

 

8. Grafic repartizare 

săli 

Director Director 10 Personal 

didactic, 

Ah Cf 

Nomenclat 
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didactic 

auxiliar, 

elevi 

Arhivistic 

 

14. Cuprins 

Nr. componentei în 

cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei  

2 Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii documentate  

3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza ediţia/revizia  

4 Scopul procedurii  

5 Domeniul de aplicare  

6 Documente de referinţă  

7 Definiţii, abrevieri  

8 Descrierea pocedurii  

9 Responsabilitati   

10 Formular evidență modificări  

11 Formular analiză procedură  

12 Lista de difuzare a procedurii  

13 Anexe/formulare  

14 Cuprins   
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ANEXE 

MĂSURI OBLIGATORII PE PARCURSUL PROGRAMULUI DE LUCRU 

 

Purtați OBLIGATORIU masca de protecție! 

 

NU atingeți masca în timpul utilizării! Dacă faceți acest lucru, spălați-vă 
mâinile înainte cu apă și săpun sau gel antibacterian pe bază de alcool! 

 

Spălați-vă des pe mâini, cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de 
alcool, cel puțin 20 de secunde! 

 

Mențineți distanța minimă de cel puțin 2  metri între dumneavoastră și 
alte persoane! 

 

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți! 

 

NU vă atingeți ochii, gura, nasul, dacă nu v-aţi igienizat mâinile! 

 

NU strângeți mâna nimănui! Limitați cat mai mult contactul fizic: 
salutul prin strângeri de mână, îmbrățișări, săruturi pe obraz! 

 

Evitați să atingeți suprafețele folosite în comun de mai multe persoane! 
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REGULI DE SPĂLARE A MÂINILOR 
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REGULI DE UTILIZARE A MĂŞTILOR DE PROTECȚIE 

1. Înainte de a pune o mască, spălați-vă pe mâini cu săpun și apă sau folosiți gel antibacterian pe 

bază de alcool! 

2. Acoperiți-vă gura și nasul cu masca și asigurați-vă că nu există decalaje între față și mască! 

 
3. Respectați instrucțiunile de mai jos pentru aplicarea măștii! 

 
4. Evitați să atingeți masca pe timpul folosirii. Dacă faceți acest lucru, spălați-vă mâinile, înainte, cu 

apă și săpun sau gel antibacterian pe bază de alcool! 

5. Înlocuiți masca cu una nouă dacă aceasta se umezește! 

6. NU reutilizați măștile chirurgicale de unică folosință! 

7. Pentru a scoate masca – NU atingeți partea din față a măștii, o dați jos din spate în față ținând 

din părțile laterale! 

8. Aruncați IMEDIAT masca în recipientul destinat acestui lucru și spălați-vă IMEDIAT pe mâini 

cu apă și săpun sau cu gel antibacterian pe bază de alcool! 
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ATRIBUȚII PROFESORI ÎN PERIOADA 2-12 iunie 2020 

CMC 

 

1. Profesorii care realizează activități de pregătire: 

❖ se prezintă la activitate cu 15 min înainte de ora programată; 

❖ poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși de unică folosinţă; 

❖ respectă obligatoriu,  măsurile de igienă și distanțare socială; 

❖ realizează activitățile de pregătire stabilite în cadrul ariei curriculare din care face parte; 

❖ supraveghează și asigură păstrarea măsurilor igienă și de distanțare socială pe perioada 

desfășurării activităților; 

❖ la finalul orelor de pregătire însoțește elevii pe circuitul de ieșire. 

2. Profesorul 1 - va fi situat la ușa de acces de la intrarea elevilor din CORP A, la începutul 

programului, însoţit de un cadru medical care va realiza triajul elevilor pe baza măsurării 

temperaturii şi va permite accesul acestora în şcoală. La terminarea programului se va situa la uşa 

de ieşire a profesorilor.  

 se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

 poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși; 

 respectă, obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială; 

La sosirea în școală: 

- invită elevii să-și dezinfecteze mâinile la intrarea în școală; 

- distribuie masca de protecție și observă echiparea cu aceasta la intrarea în școală; 

- îndrumă elevii spre profesorul 2; 

La plecare: 

- invită elevul să-si dea masca jos, să o așeze în recipientul destinat și să-și dezinfecteze mâinile; 

- oferă mască de protecție nouă. 

3. Profesorul 2 – asigură accesul  pe  scara elevilor pe circuitul de intrare și pe scara profesorilor pe 

circuitul de ieșire 

 se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

 poartă, obligatoriu,  mască de protecție și mănuși; 

 respectă, obligatoriu,  măsurile de igienă și distanțare socială; 

La sosirea în școală: 
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- invită elevul să se spele pe mâini cu apă și săpun și îl supraveghează (baie parter);  

- conduce elevul spre culoar la profesorul 3; 

La plecare: 

- conduce elevul spre culoarul de la parter; 

- invită elevul să se spele pe mâini cu apă și săpun și îl supraveghează (baie parter – ieșire profesori). 

4. Profesorul 3 – hol etajul I 

➢ se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

➢ poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși; 

➢ respectă, obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială; 

➢ invită elevul în sala de clasă unde este repartizat; 

➢ indică modul de așezare în bănci; 

➢ invită elevii sa citească măsurile de prevenire a infectării cu COVID 19 afișate; 

➢ supraveghează respectarea măsurilor de igienă și distanțare până la sosirea profesorului 

care realizează activitățile de pregătire și în pauze; 

➢ conduce elevii spre ieșire pe scara elevilor la finalizarea activităților. 

5. Profesorii 4,5 – hol etajul I, II 

• se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

• poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși; 

• respectă, obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială; 

• supraveghează respectarea măsurilor de igienă și distanțare până la sosirea profesorului 

care realizează activitățile de pregătire și în pauze. 

 

ATRIBUȚII PROFESORI ÎN PERIOADA 2-12 iunie 2020 

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU” SINAIA 

Profesorii care realizează activități de pregătire: 

❖ se prezintă la activitate cu 30 minute înainte de ora programată; 

❖ poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși de unică folosinţă; 

❖ respectă obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială; 

❖ conduc elevii în sala de clasă unde este repartizat; 

❖ indică modul de așezare în bănci; 
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Cod: P.O. - 01-55 

Aprobat in C.A. din  22.05.2020 

Editia:I 

Nr.exemplare:3 

Revizia:- 

Nr.exemplare:- 

Pagini 30 

❖ invită elevii sa citească măsurile de prevenire a infectării cu COVID 19 afișate; 

❖ realizează activitățile de pregătire stabilite în cadrul ariei curriculare din care face parte; 

❖ supraveghează și asigură păstrarea măsurilor igienă și de distanțare socială pe perioada 

desfășurării activităților și în pauze; 

❖ la finalul orelor de pregătire însoțește elevii pe circuitul de ieșire. 

 

 
ATRIBUȚII PROFESORI ÎN PERIOADA 2-12 iunie 2020 

STRUCTURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA„ 

 

1. Profesorii care realizează activități de pregătire: 

❖ se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

❖ poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși de unică folosinţă; 

❖ respectă obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială; 

❖ realizează activitățile de pregătire stabilite în cadrul ariei curriculare din care fac parte; 

❖ supraveghează și asigură păstrarea măsurilor de igienă și de distanțare socială pe perioada 

desfășurării activităților; 

❖ aerisesc sălile de clasă în pauze; 

❖ se asigură ca elevii din clasă să nu interacționeze cu elevi din alte clase; 

❖ la finalul orelor de pregătire însoțesc elevii pe circuitul de ieșire. 

2. Profesorul 1 - va fi situat la ușa de acces de la intrarea elevilor din CORP B, la începutul 

programului, însoţit de un cadru medical care va realiza triajul elevilor pe baza măsurării 

temperaturii şi va permite accesul acestora în şcoală.  

 poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși; 

 respectă, obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială 

 îi așteaptă pe elevi la intrarea în școală, împreună cu asistenta școlii; 

 distribuie măști elevilor; 

La sosirea în școală: 

- invită elevii să-și dezinfecteze mâinile la intrarea în școală; 
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- îndrumă elevii spre profesorul 2; 

La plecare: 

- conduce elevii la baie, pe scara profesorilor, păstrând distanța regulamentară între elevi; 

- invită elevul să se spele pe mâini cu apă caldă și săpun, să-și dea masca jos, să o așează în 

recipientul destinat și să-și dezinfecteze mâinile; 

- oferă elevilor mască de protecție nouă; 

- îi conduce pe elevi să părăsească școala pe la ieșirea profesorilor. 

3. Profesorul 2 – asigură accesul  pe  scara elevilor pe circuitul de intrare și pe scara 

profesorilor pe circuitul de ieșire 

 se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

 poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși; 

 respectă, obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială. 

La sosirea în școală: 

- invită elevii să se spele pe mâini cu apă caldă și săpun și îi supraveghează (baie parter intrare 

elevi) ; 

- invită elevii să urce pe scări spre sălile de clasă; 

- conduce elevii la profesorul 3/4. 

La plecare: 

- conduce elevii la baie, pe scara profesorilor, păstrând distanța regulamentară între elevi; 

- invită elevii să se spele pe mâini cu apă caldă și săpun, să-și dea masca jos, să o așeze în 

recipientul destinat și să-și dezinfecteze mâinile; 

- oferă elevilor mască de protecție nouă; 

- îi conduce pe elevi să părăsească școala pe la ieșirea profesorilor. 

4. Profesorul 3 – hol etajul I 

➢ se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

➢ poartă, obligatoriu, mască de protecție și mănuși; 

➢ respectă, obligatoriu, măsurile de igienă și distanțare socială; 



 

 

 

 

 

 

 

ENTITATE PUBLICĂ: Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Oraşul Sinaia 

COMPARTIMENTUL: Managementul calităţii 

PROCEDURA OPERATIONALĂ:  PROCEDURA PRIVIND  STABILIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ȘI 
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➢ invită elevul în sala de clasă unde este repartizat; 

➢ indică modul de așezare în bănci; 

➢ invită elevii sa citească măsurile de prevenire a infectării cu COVID 19 afișate; 

➢ supraveghează respectarea măsurilor de igienă și distanțate a elevilor în pauze; 

➢ conduce elevii spre ieșire pe scara profesorilor la finalizarea activităților, păstrând 

distanța regulamentară între aceștia; 

➢  invită elevul să se spele pe mâini cu apă caldă și săpun, să-și dea masca jos, să o 

așează în recipientul destinat și să-și dezinfecteze mâinile; 

➢ oferă elevilor mască de protecție nouă; 

➢ îi conduce pe elevi să părăsească școala pe la ieșirea profesorilor. 

5. Profesorul 4– hol etajul II 

➢ se prezintă la activitate cu 30 min înainte de ora programată; 

➢ poartă, obligatoriu,  mască de protecție și mănuși; 

➢ respectă, obligatoriu,  măsurile de igienă și distanțare socială; 

➢ invită elevul în sala de clasă unde este repartizat; 

➢ indică modul de așezare în bănci; 

➢ invită elevii sa citească măsurile de prevenire a infectării cu COVID 19 afișate; 

➢ supraveghează respectarea măsurilor de igienă și distanțate a elevilor în pauze; 

➢ conduce elevii spre ieșire pe scara profesorilor la finalizarea activităților; păstrând 

distanța regulamentară între aceștia; 

➢  invită elevul să se spele pe mâini cu apă caldă și săpun, să-și dea masca jos, să o 

așează în recipientul destinat și să-și dezinfecteze mâinile; 

➢ oferă elevilor mască de protecție nouă; 

➢ îi conduce pe elevi să părăsească școala pe la ieșirea profesorilor. 
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