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A. Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii generale. 
 

 Elemente 
privind 
responsabilii / 
operaţiunea  

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura  

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat /  Nicola Lelioara 

Popa Maria 

Băbălău Gheorghe 

Duculescu Petre 

Măricuțoiu Ionuț 

Predescu  Doina 

Dir. Adj-rep CA 

-coord. Struct. 1 

 

- coord. Struct. 2 

- reprezentant C.L. 

- reprezentant O.E 

- reprezentant C.C 

14.05.2020  

1.2. Verificat / 

Revizuit 

Vancea Daniela Sec. șef 15.05.2020 / 

20.05.2020 

 

1.3 Aprobat   ONETE FLORIN 
IULIAN 

Director  20.05.2020  

 

 

Aprobat : 
Director:prof.Florin ONETE 
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B. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale:  

 

 

Ediţia/ revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 Procedura de 

lucru   

 18.05.2020 

2.2  Revizia 1  Ordinul comun MEC nr 

4267/18.05.2020 și MS nr. 

841/19.05.2020, publicat in MO 

417/19.05 2020 

 

20.05.2020 

 

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

 

 Scopul 
difuzării 

Ex.
nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 
prenumele 

  Data 
primirii 

Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1 Aplicare  1 Cadre  didactice, 
personal didactic 
auxiliar ,personal 
nedidactic,  
Elevi 

 
 

Conform 
Ordinului 
comun 

20.05.2020 Conform 
anexelor 

3.2 Informare  1 Cadre  didactice, 
personal didactic 
auxiliar ,personal 
nedidactic,  
Elevi 

 Conform 
Ordinului 
comun 

20.05.2020 Conform 
anexelor 

3.3 Verificare  1 Conducere Director Onete Florin 20.05.2020  

3.4 Evidenţă  1 Secretariat Secretar Vancea 
Daniela 

20.05.2020  

3.5 Arhivare  1 Secretariat Secretar Vancea 
Daniela 

21.05.2020           

3.6 Alte scopuri 1 Postare pe site-ul scolii 25.05.2020  

 

1. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE  

      Prin aceasta Procedura se documentează modul in care se realizează și se aplică modalități pentru 

asigurarea pregatirii suplimentare la anii terminali , în perioada    02-12 iunie 2020   

 Scopul prezentei proceduri constă în prezentarea măsurilor care trebuie urmate în vederea planificării si 

desfășurării, 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. 
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2. DOMENIUL DE APLICARE  

 Prezenta procedură de lucru a fost elaborată la nivelul unității școlare și se aplică la nivelul tuturor 

compartimentelor  

  Conducerea școlii răspund de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor și de 

organizarea și desfășurarea activităților.  

   Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și 

măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.  

Procedura destinată activității  

• cadrelor didactice 

• personalului didactic auxiliar 

• personalului nedidactic 

• elevilor/ părinților 

         Procedura se aplica întregului personal angajat al unității Liceul Tehnologic ,,Petre  Baniță’’ Călărași, 

Dolj, indiferent de compartiment sau de forma de angajare și colectivelor de elevi care au declarații cu privire 

la ziua, ora de pregătire suplimentara- pregătirea sesiunii de examen, părinților. 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 

• Codul Muncii 

o L 53/2003 – Codul muncii 

o Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr. 4.220/8.05.2020) și al Ministerului 

Sănătății (nr. 769/8.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ 

o Legea 1, Titlul IV: Statutul personalului didactic 

o ROI 

o ROFUIP- 

o Contractul colectiv de munca (forma actualizata) 

o Contractul individual de munca 

• Procedura revizuita și adăugita cu  

o Ordinul comun MEC nr 4267/18.05.2020 și MS nr. 841/19.05.2020, publicat in MO 

417/19.05 2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ 

 

4. PRESCURTARI 

• Unit.sc. Liceul Tehnologic ,,Petre  Baniță’’ Călărași, Dolj 

• L – Lege 

• HG – Hotarare de Guvern 

• MEC – Ministeril Educației și Cercetarii 

• MS – Ministerul Sănătății 

• RCEAC – Responsabil Asigurarea Calitatii 

• SMC – Sistem de Management al Calitatii  

• COR - Clasificarea Ocupatiilor in Romania 

• BS - Biroul SECRETARIAT 

• P.O. - Procedură operațională 

• PC- Personal Contractual 

• CC -comitetul părinților 

• O.P. – operatori economici 

• REVISAL Registrul de evidenta al salariatilor 

• RGES – Registrul General de Evidenta al Salariatilor 
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Liceul Tehnologic ,,Petre Baniță” Călărași, Dolj 

 

5. RESPONSABILITATI 

a). DIRECTORUL unității școlare : Liceul Tehnologic ,,Petre  Baniță’’ Călărași, Dolj aprobă 

 Procedura Operațională modalități pentru asigurarea pregatirii suplimentare la anii terminali , 

în perioada 02-12 iunie 2020  

 Asigura și verifica resursele necesare pentru buna desfasurare a activităților 

b). Director adjunct al unit. Scolare:Liceul Tehnologic ,,Petre  Baniță’’ Călărași, Dolj aprobă: 

 Coordoneaza activitatile de verificare si de gestionare a graficului de activitați elaborate de fiecare sef 

de catedra 

 Coordoneaza activitatile de intocmire si actualizare a listelor cu elevii care participa la pregatirea 

suplimentara 

c). Administratorul Financiar –asigura fondul necesar achizitionarii de  materiale pentru asigurarea 

condițiilor de lucru impuse de lege in aceasta perioada. 

d). Secretarul - verifică , aduce la cunoștință tuturor compartimentelor implicate, afișează si arhivează 

prezenta procedură 

 

6.  DESCRIEREA PROCEDURII 

6.1 Generalitati  

Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății au aprobat, în conformitate cu prevederile ordinele 

comune atașate, o serie de măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în 

unitățile de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS 

CoV 2.  

 Ordinul comun 4220/ 08.05.2020, modificat prin ordinul comun 4267/841/19.05.20 

 

6.2 REVIZIA- 1  Cod document: PO- L001/ MAI 2020  

Conform  Ordinul comun MEC nr 4267/18.05.2020 și MS nr. 841/19.05.2020, publicat in MO 417/19.05 

2020, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în 

instituțiile/unitățile de învățământ 

 

Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ : 

Art. 10 Conducerile unităților și instituțiilor de învățământ răspund de implementarea acțiunilor și măsurilor de 

prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților de pregătire 

a elevilor/examenelor în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 11.  

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu: 

reprezentanții inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, 

consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice locale, 

precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului profesional și tehnic, 

pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual. 

Art 13. 

 Conducerile unităților de învățământ preuniversitar au următoarele obligații: 

a) informează direcțiile de sănătate județene și a municipiului București despre depistarea unor cazuri 

suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unităților de 

învățământ și desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu direcția de sănătate 

publică județeană și a municipiului București; 

b) transmit inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, autorităților administrației publice locale, 

respectiv direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București lista cu elevii și personalul 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tanbsgiza/actiuni-si-masuri-implementate-la-nivelul-unitatilor-institutiilor-de-invatamant-ordin-841-2020?dp=gmytknrygezdsoa
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didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile/instituțiile de învățământ care participă la desfășurarea 

examenelor. 

Art. 14. -  

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor elabora și vor aproba o procedură 

proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a examenelor naționale, 

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/instituției de învățământ, asigurându-se că: 

a) la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi 

măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura 

asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților; 

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 și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie; 

c) 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; 

d) pregătirea elevilor prevăzuți la lit. b) și c) se va realiza online sau prin asigurarea de resurse educaționale 

de către unitatea de învățământ; 

e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine 

delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică; 

f) 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; 

g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe 

dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.); 

h) 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; 

i) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la 

normele igienicosanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 

j) intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și alte încăperi sunt 

stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat; 

k) există permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi 

reîncărcate ori de câte ori este necesar; 

l) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și 

își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun; 

m) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi dezinfectate 

regulat cu substanțe biocide, în mod obligatoriu între schimburi (dacă este cazul) și la finalizarea programului; 

n) în perioada 2-12 iunie 2020, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 

ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile 

minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 3 ore 

pentru elevii de gimnaziu; 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tanbsgiza/ordinul-nr-4267-841-2020-pentru-stabilirea-unor-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-imbolnavirilor-cu-sars-cov-2-in-unitatile-institutiile-de-invatamant-institutiile-publice-si-toate-structurile-aflate?pid=315681309#p-315681309


UNITATEA SCOLARA : 
LICEUL TEHNOLOGIC 

,,PETRE  BANIȚĂ’’ CĂLĂRAȘI, DOLJ 

PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ  

MODALITĂȚI PENTRU ASIGURAREA PREGATIRII 
SUPLIMENTARE LA ANII TERMINALI 

Pagina 6 din 4 
 

Cod document: PO- L001/ MAI 2020 Versiunea 1.0 

Revizia     1.0 

 

6 

Liceul Tehnologic ,,Petre Baniță” Călărași, Dolj 

o) în situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea 

va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor 

pentru o perioadă de cel puțin o oră; 

p) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel 

încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic; 

q) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de pregătire; 

r) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea 

de învățământ; 

s) la sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu; 

t) în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o 

distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul; 

u) pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a 

situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea 

fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea va/vor dirija 

candidatul direct către locul destinat; 

v) pe tot parcursul derulării activităților/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în pliul 

cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

     Astfel, cele două ministere și instituțiile din subordinea acestora (inspectoratele școlare județene, direcțiile 

județene de sănătate publică ș.a.) au responsabilități specifice, în raport cu profilul propriu, în vederea 

desfășurării în condiții de siguranță a sesiunilor de pregătire a examenelor organizate pentru elevii claselor a 

VIII-a și a XII-a (2 - 12 iunie 2020).  

   Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor elabora și vor aproba, în 

termen de 5 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial (nr. 417/19.05.2020), o procedură proprie, în 

cadrul căreia vor fi stabilite 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.  

     Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar vor revizui și vor aproba, în 

termen de 5 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial (nr. 417/19.05.2020), 

 

6.3 .Modul de lucru  

• la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi 

măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura 

asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților.  

• 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.  

• 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 prevăzuți la literele b) și c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea 

de resurse educaționale).  
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• parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe traseul bine delimitat 

și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică.  

• elevii vor fi însoțiți de către mediatorul școlar de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și 

apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire.  

• la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe 

dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc).  

• în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la 

normele igienic -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 se va face 

conform procedurii.  

   In cadrul unității școlare  Liceul Tehnologic ,,Petre  Baniță’’ Călărași, Dolj: 

 Se aproba modalitați de desfașurare a activităților de pregatire a sesiunilor de examen : 

- grafic de pregatire pentru fiecare clasa/ disciplina de examen( ziua, ora ) 

- se stabileste de fiecare catedra , cadru didactic care va realiza pregătirea( fiecare la clasa unde preda sau 

prin rotatie la colectivul de elevi/ grupa formata, nu mai mult de 10 elevi) 

 Se aprobă modalitati de asigurare a spaților /sala de clasa / CDI/ laboratoare/ cabinete, conform cu 

normele legislative (asigurarea spatiilor dintre banci , dotarea cu aparatura necesara,etc.) 

  Se asigura circuitul de intrare și ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic. 

- se nominalizează personalul care va prelua elevii de la poarta școlii/ catre ieșirea din școală  

- se stabilesc intrările/ ieșirile necesare asigurarii distanțarea dintre elevi 

- vor fi lasati sa intre in scoala doar acei elevi testati pentru temperatura si care fac dovada că nu sunt infectați 

sau ca nu vin din medii infectate cu COVIT 19. 

 Se aproba graficul si modalităților de realizare a igienizării și dezimfectării unității de invățământ 

- dupa fiecare grupa în fiecare locație de studiu 

- In fiecare zi, in toata școala 

        Astfel se asigura conform: 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: 

1. la intrarea în unitatea de ănvățământ vor fi asigurate si materiale si echipamente de protecție ( covorase 

dezimfectate, mațti de protecție, substante dezimfectante pentru mâini, săpun, hârtie ișienica, etc) 

2.) vor fi afișate mesaje de informare- norme igienic- sanitare  

3.) pe toată perioada desfășurării activităților elevii si personalul din scoala vr purta masca de protectie 

 

7. RESURSE MATERIALE:  

• Buget suplimentar pentru masti, dezinfectant, covorașe, termometru, etc. 

 

8. RESURSE UMANE: 

 Persoanele implicate in realizarea proceduri operaționale sunt:  

1.Personal didactic  

2.Personal auxiliar  

3.Personal nedidactic  

4.Elevi/ părinți 

 

9. ANEXE ( se vor atașa) 

- Adresa ISJ Dolj Nr 878/13.05.2020 

     - Decizie persoana de legătură, comunicare cu DSP si ISJMM  

- Decizie nominalizare persoană care însoțește elevii la intrare-ieșire scoala  

- Graficul de pregatire suplimentara 
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Liceul Tehnologic ,,Petre Baniță” Călărași, Dolj 

-Tabel grupe elevi  

      - Tabel cu grupe elevi / disciplina care participa la pregatirea suplimentara 

- Schița cu traseul elevilor 

- Tabel cu  spatiile de invatamant/ disciplina/ grupa de elevi 

- Tabelul  cu personalul din școala prezent in acea perioada 

 

10.    ANEXE, INREGISTRARI, ARHIVARI :  

 

• Procedura P.L., nr L 001/ Mai 2020 

• 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: 

• Acord părinte /tutore  

• Calendar activități 02-12.06.2020  

• Grafic dezinfecție regulată  

• Raport monitorizare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


