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1.  LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA , VERIFICAREA  ȘI APROBAREA 

EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ , A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII  

 

Nr. 

crt. 

Elemente 

privind 

responsabilii 

/operaţiunea 

Numele  

și  

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

0 1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat STANCIU CLAUDIA 

MIROIU FLORICA 

Membru CA 

Secretar sef 

14.05.2020  

1.2 Verificat PĂUN ROXANA 

GABRIELA 

CHELARU OANA 

Director adjunct 

 

Responsabil CEAC 

14.05.2020  

1.3 Avizat POPESCU RODICA Director  

Responsabil SCIM 

14.05.2020  

1.4 Aprobat  CA 14.05.2020  

 

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII 

DOCUMENTATE  

 

Nr. 

crt. 

Ediţia/Revizia 

în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

0 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I Procedură completă  02.06.2020 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

2.4 Revizia 3    

2.5 Revizia 4    

 

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ  

CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII  DOCUMENTATE  

 
Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex 

 

nr

. 

Comisie/ 

Compartiment/ 

Serviciu 

 

Funcţia 

 

Numele și prenumele 

 

 

Data 

primirii 

 

Semnătura 

 0 1 2 3 4 5 6 

3.1 Aplicare 1 Conducere Director POPESCU RODICA 15.05.2020  

3.1 Aplicare 2 C. secretariat Secretar MIROIU FLORICA 15.05.2020  

3.1 Aplicare 3 Serv. financiar Ad. financiar HOABĂN 15.05.2020  
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MARILENA 
3.1 Aplicare 4 Serv.administr Ad.patrimon. STROE LUMINIȚA 15.05.2020  

3.1 Aplicare 5 CP Profesori Anexa 1 18.05.2020  

3.1 Aplicare       

3.1 Aplicare       

3.3 Evidenţă 6 CCIM Secretar  MIROIU FLORICA 15.05.2020  

3.4 Arhivare 1  RESPONS. 

ARHIVĂ 

SIMA ILEANA 19.05.2020  

 

 

 

4. SCOPUL PROCEDURII : 

 

   4.1  Prezenta procedură reglementează modalitățile de organizare și desfășurarea a activităţilor de 

pregătire și consiliere pentru examenele naționale 2020 și setul de măsuri adoptate în contextul creat de 

infecția umană cu noul coronavirus (COVID-19), in vederea împiedicării transmiterii inter-umane a 

virusului în perioada acestor activități. 

   4.2 Asigură existența documentației adecvate derulării activității 

   4.3 Stabilește  responsabilități  / sarcini și circuitul documentelor 

 

5. DOMENIUL DE APLICARE : 

 

     Procedura se aplică  de către personalul didactic , personalul didactic auxiliar , personalul nedidactic 

elevii / părinții în organizarea și desfășurarea  activităţilor de pregătire și consiliere pentru examenele 

naționale 2020 desfăşurate în cadrul  Colegiului Național ,, AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploiești  

     Aplicabilitatea procedurii  se face din momentul aprobării ei de către consiliul de administrație al 

Colegiului Național ,, AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploiești și înregistrarea ei în Manualul de proceduri al 

unității de învățământ. 

 

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ : 

6.1 Legislație primară: 

●  Legea  educației  naționale nr. 1/2011,art. 83(1) cu modificările și completările ulterioare; 

●  Legea  nr. 95/2006  privind  reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

●  Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

6.2 Legislație secundară 

 OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea  Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

 OMENCS nr. 5079/31.08 2016 privind aprobarea  Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionarea  unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul  comun al MEC și MS nr. 4.220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 

6.3. Alte documente, inclusiv documente interne: 

●   Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Național ,,AL.I.CUZA ,, Municipiul 

Ploiești 

●   Regulamentul Intern al Colegiului Național ,,AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploiești ; 

●   Fișele de post pentru toți angajații colegiului; 

●   Alte  documente. 
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7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI:  

 

7.1 Definiţii: 

 

NR. 

CRT. 

TERMENUL DEFINIȚIA 

1 Procedură/ Procedură 

operațională 

Prezentarea formalizată, în scris sau electronic, a tuturor pașilor ce 

trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de 

aplicat, în vederea realizării activității, atribuției sau sarcinii.  

Procedură Operațională = procedură care descrie o activitate sau 

un proces care se defășoară la nivelul unuia sau mai multor 

compartimente dintr-o entitate publică. 

2 SIIIR Aplicaţie electronică la nivel naţional care cuprinde toţi elevii 

3 EDUSAL Aplicaţie electronică naţională în care sunt cuprinşi toţi angajaţii 

dintr-o unitate. 

4 Ediție a unei proceduri 

operaționale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

5 Revizia în cadrul ediției Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a 

procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi difuzate. 

6 Consiliul de administrație Organ de conducere a scolii 

7 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. 

8 Personal didactic auxiliar  Secretar sef , secretar ( responsabil cu arhivarea documentelor 

create) , administrator de patrimoniu, contabil sef /administrator 

financiar, contabil / administrator financiar, bibliotecar , laboranți , 

analist programator 

9 Personal nedidactic Îngrijitor/ femeie de serviciu, muncitor , fochist , paznic 

10 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. 

11 Circuit întrare și iesire 

personal didactic / 

personal didactic auxiliar/ 

personal nedidactic și 

elevi 

Parcursul prin curtea unității de învățământ până la intrarea /ieșirea 

în/din unitate, delimitat și semnalizat 

12 Distanțare fizică Distanța de cca 2 m dintre cei 10 elevi din sălile de clasă. 

13 Măsuri igienico-sanitare Dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, cancelariei, 
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de prevenire a infecției cu 

SARS-CoV-2 

grupurilor sanitare, sălilor de clasă și laboratoarelor  (mobilier și 

pardoseală) și a materialelor/ instalațiilor utilizate pe parcursul 

procesului didactic/ activității didactice cu substanțe omologate și 

recomandate de către Ministerul Sănătății: biocide pe bază de 

alcool/ dezinfectanți chimici pentru uciderea/ distrugerea COVID -

19, între schimburi (dacă este cazul) și la finalul programului; 

purtarea măștii; igienizarea mâinilor cu dezinfectant sau săpun. 

14 SARS Sindromul Respirator Acut Sever 

15 COVID - 19 Boala infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent 

descoperit. 

 

7.2 Abrevieri 

NR.CRT. ABREVIEREA                                          TERMENUL ABREVIAT 
1 PO PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

2 E ELABORARE 

3 V VERIFICARE 

4 A APROBARE 

5 Ap APLICARE 

6 Ah ARHIVARE 

7 CEAC COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

8 ROFUIP REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

9 CA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

10 CP CONSILIUL PROFESORAL 

11 ISJ PH INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA 

 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII : 

8.1 Formarea grupelor de elevi: 

 Grupele pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor se formează numai din elevii pentru care  

părinții și-au dat acordul scris de participare la aceste activități. 

 Acordurile părinților transmise prin mailul școlii , sunt centralizate de serviciul secretariat care  

întocmește listele cu elevii / clase care urmează să participle la activitățile de pregătire în spațiul școlar 

sau on-line 

 Listele  cu elevii se transmit prin email /whatsapp directorului unității de învățământ, care  

procedează la formarea grupelor de câte 10 elevi pe criteriul alfabetic . 

8.2 Pregătirea spațiilor pentru activități:  

 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; 

 Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie și dispensere cu dezinfectant pentru  

mâini, care vor fi reîncărcate permanent; 

 Dacă activitățile de pregătire se realizează în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un 

 interval de 2 ore pentru dezinfectarea / igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o 

perioadă de cel puțin o oră; 

 Pe ușa sălii de clasă, vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de 

 prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; 
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8.3 Circuitul de intrare: 

 În cazul existenței mai multor grupe de elevi participanți la pregătire, ora de intrare în curtea  

unității de învățământ  / în clădire de decalează cu câte 10 minute pentru fiecare grupă. 

 Accesul în curtea unității de învățământ se face prin două intrări : 

- intrarea A , din strada Trei Ierarhi , pentru elevii care sunt repartizati în sălile de clasă de la  

etajele 1,2 din corpul A 

- Intrarea B , din strada Vasile Lupu , pentru elevii care sunt repartizati în sălile de clasă de la  

parter si etajele 1,2 din corpul B,C 

( Părinții pot însoți elevii până la intrarea în curtea unității de învățământ dar nu au dreptul să staționeze 

în acest perimetru). 

 Accesul elevilor în curtea unității de învăţămînt este permis până la ora prevăzută de programul de  

pregătire comunicat părinților și elevilor, pe baza legitimatiei de elev / carnet de note și a declarației  

părintelui elevului ( că elevul nu provine din familie cu risc ridicat de îmbolnăvire, că pe traseul pe care 

s-a deplasat către școală  în transportul comun a respectat regulile impuse de a purta mască de protecție 

și de distanțare fizică  legală). 

 Elevii vor staționa pe traseul marcat cu cretă / vopsea lavabilă păstrând distanța de doi metri între 

 ei. 

 La intrarea în curtea unității de învățământ, cadrul medical desemnat de DSP măsoară  

temperatura elevilor cu termometrul de frunte. Sunt primiți la activitățile de pregătire doar elevii a 

căror temperatură nu depășește 37,3°C. 

 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. 

 Pentru elevii care nu participă la activitățile de pregătire organizate în unitatea de învățământ se  

asigură o formă de pregătire alternativă online sau prin asigurarea de resurse educaționale care se 

realizează simultan cu activitatea de la școală. 

 După măsurarea temperaturii, elevii sunt preluați de cadrul didactic care realizează activitățile de  

pregătire . 

 Accesul în clădirea unității de învățământ se face pe ușile ce fac parte din circuitul de intrare  

prestabilit – pentru circuitul A ,ușa 1 și pentru circuitul B ușa 2 

 Traseele de la portile A și B până la Ușile 1 și 2 se semnalizează / marchează în mod  

corespunzător cu cretă (vopsea lavabilă), inscripționându-se, din loc în loc, sintagma „Intrare 

EN/BAC” și linii de marcare a distanțării fizice (din doi în doi metri). 

 Pe ușa de la intrarea în clădire, se afișează sala repartizată fiecărei grupe și diagrama locurilor în  

sala de clasă / bănci/pupitre care asigură respectarea distanțării fizice. 

 La intrarea în clădirea unității de învățământ, elevul se dezinfectează pe mâini și primește o mască 

 de protecție, pe care o aplică ținând cont de regulile de utilizare a măștilor. 

 După dezinfecția încălțămintei, prin ștergere de covorașul dezinfectant, depune declarația pe  

propria răspundere elev / părinte și semnează pentru primirea fișei de instrucțiuni de respectare a 

regulilor  pentru perioada  șederii în școală ,sub supravegherea cadrului didactic, elevii se deplasează 

spre sala de clasă repartizată, pe traseul semnalizat corespunzător și marcat cu linii pentru respectarea 

distanțării fizice (din doi în doi metri). 

 Pe traseul de la poarta A până la Ușa 1 / poarta B până la Ușa 2 și, apoi, până la intrarea în sala  

de clasă, este eliminată posibilitatea de interacțiune a elevilor cu alte persoane. 

 La intrarea în sala de clasă, elevul se dezinfectează pe mâini și ocupă locul inscripționat cu  
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numele său. 

8.4 Desfășurarea activităților: 

 Desfășurarea activităților de pregătire se face pe baza unui program, comunicat părinților cu cel 

 puțin 5 zile înainte de începerea activității. 

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

 Elevii vor avea asupra lor doar strictul necesar /instrumente de scris, caiete, manuale și  

instrumente geometrice / închise în mapă , ghiozdan, poșetă etc. 

 La începutul activității, cadrul didactic prezintă elevilor regulile care trebuie respectate pentru a  

asigura protecția elevilor. 

 Pe durata activităților, elevii și cadrele didactice își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe  

dezinfectante. 

 Pentru ștergerea tablei , cadrul didactic utilizează mănuși și un burete cu dezinfectant de  

suprafețe. 

 În sălile de clasă, activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță  

unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților.  

 Pentru asigurarea egalității de șanse, în cazul elevilor cu dizabilități ,se acceptă și profesorul de 

 sprijin, interpret mimico-gestual etc. fără a  se depăși numărul de maximum 10 persoane în sală. 

 Durata activităților desfășurate de elevi în sălile de clasă – zi va fi de maxim 3 ore pentru elevii de  

liceu și de maxim 2 ore pentru elevii de gimnaziu, cu  pauză  de 5 minute între ore. 

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

 cu cel puțin 10 minute, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic. 

 În situația în care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut  

un interval de 2 ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o 

perioadă de cel puțin o oră; 

 Directorul unității de învățământ va informa familiile elevilor care, prin comportamentul lor, pun în 

 pericol siguranța sanitară a celorlalți participanți la pregătire. 

 Pe parcursul programului de pregătire, se interzice consumul de alimente iar telefoanele elevilor  

vor fi închise. 

 Elevii vor folosi un grup sanitar separat pentru fiecare grupă. În această situație, cadrul didactic  

permite deplasarea unui alt elev la grupul sanitar numai după reîntoarcerea elevului aflat la grupul 

sanitar. 

 Dacă nu se poate asigura un grup sanitar separat pentru fiecare grupă de elevi, atunci cadrul  

didactic permite unui elev să se deplaseze la grupul sanitar  îndrumat de ingrijitoarea  care 

supraveghează de la distanță traficul la grupurile sanitar. 

 La finalizarea activității zilnice, cadrul didactic explică elevilor modul de îndepărtare a măștii de  

protecție și precizează locul în care se depozitează masca folosită. 

8.5 Circuitul de ieșire:  

 După finalizarea activităților de pregătire pentru examene, sub supravegherea cadrului 

didactic,elevii ies pe rând din clasă, în ordine alfabetică, la un interval de 1 minut, îndepărtează  

masca facială și o depozitează în locul stabilit / semnalizat corespunzător (într-un recipient prevăzut cu 

sac de plastic), se dezinfectează pe mâini și primesc o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

 Deplasarea către : 

1.ieșirea C ( poarta din strada Vlad Tepeş )- prin  Uşa3 prin corpul C  , 

2. ieşirea D ( poarta din strada Trei Ierarhi pentru acces auto prin Uşa 4 corp a ieşirea spre terenul de 

sport) se face tot sub supravegherea cadrului  didactic pe traseul semnalizat / marcat corespunzător și 

comunicat, în prealabil, elevilor. 
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 Traseul de la Ușile 3,4, până la porţile  C ,D  se semnalizează / marchează în mod corespunzător 

 cu cretă (vopsea lavabilă), inscripționându-se, din loc în loc, cu sintagma „Ieșire EN/BAC” și linii de 

marcare a distanțării fizice (din doi în doi metri). 

8.6  Descrierea succintă a procedurii: 

 

PERSONALUL 

DIDACTIC  

sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în 

curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat;  

așteaptă distanțate la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea 

școlii, să fie preluate de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. 

În cazul în care temperatura lor depășește 37,3  de grade, nu le este permisă 

intrarea în unitate; 

însoțește elevii pe traseul marcat pe hol către sala în care urmează să se 

desfășoare activitatea de pregătire; 

desfășoară activitățile de pregătire, purtând mască pe tot parcursul 

acestora și păstrând distanța fizică de cca 2m; 

supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică 

dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-

CoV-2; 

însoțește elevii la ieșirea din sala de clasă; le oferă alte măști și îi însoțește 

pe traseul marcat până la ieșirea din curtea școlii. 

 

ELEVII 

sosesc la școală cu 15-20 minute înainte de începerea cursurilor și intră în 

curtea școlii, deplasându-se pe un traseu marcat până la intrarea în unitatea 

școlară;  

 așteaptă distanțați în curtea școlii la 2 metri între ei, să fie preluați de un 

cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care 

temperatura lor depășește 37,3  de grade, nu le este permisă intrarea în 

unitate; 

intră în școală pe calea de acces stabilită de conducerea unității de 

învățământ, respectând normele de distanțare socială (1,5 metri între ei); 

își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant,  iar 

pentru mâini, folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în 

imediata apropiere a  ușii de la intrare;  

își aruncă mănușile și masca într-un coș de gunoi special amenajat și 

semnalizat corespunzător și primesc de la un cadru didactic o mască nouă; 

se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; 

și vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;  

se așează la distanță de 2 metri unul de celălalt (o bancă liberă stânga, 

dreapta, față, spate), purtând măști pe toată perioada de pregătire; 

beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot 

merge, pe rând, la grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în 

sala de clasă; 

părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic și se 

deplasează pe traseul marcat spre ușa destinată pentru ieșire, aruncă măștile 

în spațiul de lângă ieșire, special amenajat și semnalizat corespunzător și 

primesc o mască nouă de la un cadru didactic; 

părăsesc curtea școlii, pe traseul marcat, respectând distanțarea socială 
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(1,5 metri între ei), însoțiți de cadrul didactic; 

PERSONALUL 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

așteaptă distanțați la 2  metri între ei, purtând masca pe față, în curtea 

școlii, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. 

În cazul în care temperatura lor depășește 37 ,3 de grade, nu le este permisă 

intrarea în unitate; 

desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și 

păstrând distanța fizică de cca 2m; 

PERSONALUL 

NEDIDACTIC 

sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 

așteaptă distanțați la 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea 

școlii, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. 

În cazul în care temperatura lor depășește 37,3  de grade, nu le este permisă 

intrarea în unitate; 

desfășoară activitățile de igienizare/ dezinfecție, aerisire, înaintea începerii 

programului, între schimburi (dacă este cazul) pe o durată de 2 ore și la 

finalizarea programului, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând 

distanța fizică de cca 2m. 

 

8.7 Etapele procedurii operaționale 

1. Elaborarea PO la nivelul colegiului și aprobarea ei în CA 

2. Comunicarea către ISJ PH a programului / orarului de desfășurare a activităților de pregătire cu 

elevii în spațiul școlar 

3. Achziționarea materialelor de igienă și de protecție sanitară necesare 

4. Organizarea circuitelor în școală 

5.Instruirea personalului didactic , didactic auxiliar , personalului nedidactic 

6. Monitorizarea aplicării PO 

 

9. RESPONSABILITĂȚI: 

9.1 Directorul: 

 Se consultă cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților, consiliul  

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

 Informează părinții elevilor participanți în legătură cu aspectele de interes privind pregătirea pentru 

examene: 

 Măsurile de protecție realizate de unitatea de învățământ; 

 Programul zilnic; 

 Componența grupelor; 

 Locația / sala de clasă; 

 Stabilește programul / orarul de pregătire. 

 Comunică programul / orarul tuturor părinților care și-au dat acordul pentru participarea copiilor la 

pregătirea desfășurată în spațiul școlar. 

 Stabilește componența grupelor de pregătire. 

 Asigură marcarea / semnalizarea traseelor de intrare și ieșire. 

 Monitorizează curățarea și dezinfectarea pardoselii și a mobilierului. 

 Desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu DSP. 

 Deleagă o persoană responsabilă pentru realizarea instructajelor cu fiecare categorie de personal în  
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parte în săli separate , respectând măsurile de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2, cu 

cel puțin 2 ore înainte de sosirea primilor elevi , zilnic sau doar în prima zi de pregătire  

 ( 2 iunie 2020), astfel încât fiecare angajat să cunoască circuitele , regulile și atribuțiile ce îi revin. 

9.2 Cadrele didactice: 

 Supraveghează respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile 

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

 Comunică directorului eventualele situații de natură să afecteze siguranța sanitară a participanților 

 la activitățile de pregătire. 

9.3 Secretarul: 

 Menține legătura permanentă cu DSP. 

 Informează DSP despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la elevi sau personalul  

didactic/didactic auxiliar/nedidactic din cadrul unității de învățământ.  

9.4 Administratorul financiar: 

 Asigură resursele financiare/procurarea dezinfectanților și echipamentelor de protecție. 

9.5 Elevii: 

 Respectă traseele de intrare-ieșire și distanțarea fizică. 

 Respectă regulile privind modul de purtare și îndepărtare a măștilor asociate cu o igienă corectă a 

mâinilor după îndepărtare. 

9.6 Părinții: 

 Instruiesc copiii în legătură cu comportamentul dezirabil pe perioada activităților de pregătire. 

 Antrenează copiii pentru folosirea corectă a măștii pe o durată de 2 ore /3 ore. 

 Răspund pentru siguranța elevilor pe traseul de la unitatea de învățământ la domiciliu și retur. 

9.7 Comisia CEAC: 

 ●  Elaborează PO și pune la dispoziția întregului personal didactic , didactic auxiliar și nedidactic din 

unitatea de învățământ, elevilor și părinților / tutorilor legali 

●    Monitorizează implementarea PO 

9.8  Consiliul de administrație 

●    Supune  PO dezbaterii  în CP-ul școlii 

●    Aprobă PO 

●    Monitorizează împlementarea PO 

10. RESURSE NECESARE 

10.1 Resurse materiale: 

● Materiale de protecție și igienico-sanitare de decontaminare 

10.2 Resurse umane 

● Personalul didactic , didactic auxiliar și  nedidactic 

● Elevii 

● Cadre medicale 

10.3 Resurse financiare 

● Conform bugetului local, de venituri proprii , sponsorizări , donații, sprijinul părinților 

11. RISCURI SEMNIFICATIVE 

 Cadrul didactic care desfășoară activități de pregătire are temperatura peste 37,3°C modificată în  

timpul desfăşurării activităţii ,  

 Să nu se respecte regulile stabilite pentru siguranța sanitară de către unii elevi  

 Să nu  se respecte regulile stabilite pentru siguranța sanitară de către personalul scolii 

 Declarațiile pe propria răspundere a  părinților elevilor minori să nu fie reale 
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12. FORMULARUL DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt. 

 

Ediţia 

Data  

ediţiei 

 

Revizia 

Data 

reviziei 

Nr. 

pag. 

Descrierea 

modificării 

Semnătura 

conduc. 

compartimentului 

comisiei/serviciului  

1 1       

2        

3        

4        

 

13. FORMULARUL DE ANALIZĂ A PROCEDURII 

 
Nr. 

crt. 

Compartiment/ 

comisie/ 

serviciu 

Numele și 

prenumele 

conducătorului 

Înlocuitor/ 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 

Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

1 Director  -   x x x 

         

         

         

 

14. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

 

Nr. 

crt. 

Compartiment/ 

comisie/ 

serviciu 

Numele și 

prenumele 

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii 

Semnătura 

1 Director       

2 C. secretariat       

3 Serviciul 

financiar 

      

4 CP       

5 CP       

        

 

15. ANEXE : 

15.1 Listă cu  numărul de elevi / clase , care au acordul părinților pentru participarea la pregătirea 

examenelor nationale în spațiul școlar 

15.2 Listă nominală cu  grupele de elevi pe clase participanți  la pregătire 

15.3 Lista nominală cu personalul  didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic , care participă la  

pregătirea  unității de învățământ și la desfășurarea în cele mai sigure condiții a programului de 

pregătire a elevilor în spațiul școlar, cu atribuțiile fiecăruia, pe fiecare zi din  perioada (2-12) iunie 

2020  

15.4 Programul de pregătire în spațiul școlar ( 2-12) 2020/ ORARUL GRUPELOR   

15.5 Repartizarea grupelor pe săli / accesul în unitate pe circuitul de intrare/plecarea din unitate pe 

circuitul de ieșire 

15.6 Solicitarea scrisă către DSP pentru delegarea unui cadru medical / asistent medical 
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15.7  Solicitarea  din partea scolii către părinții elevilor din clasele terminale de a-și da acordul pentru 

participarea la pregătirea elevilor în spațiul școlii  

15.8 Acordul părinților pentru pregătirea elevilor în spațiul școlii 

15.9  Declaraţia  cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în spațiul școlar în care este precizat 

faptul că nu fac parte din categoria persoanelor cu risc de îmbolnăvire  

15.10 Declarația  pe propria răspundere  a părintelui  elevului , că elevul nu face parte dintr-o familie 

cu risc de îmbolnăvire ,membrii  familiei nu suferă de afecțiuni cronice  și nu locuiesc împreună cu 

persoane de peste 65 ani. 

15.11 Instrucțiuni  pentru  elevii participanți la pregătirea din spațiul școlar  trebuie să le respecte în 

mod obligatoriu pentru prevenirea  și combaterea infectării cu SARS-CoV-2 

15.12 Instructiuni pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic să le respecte în mod 

obligatoriu în toată perioada în care elevii vor participa  la pregătirea din spațiul școlar prevenirea  și 

combaterea infectării cu SARS-CoV-2 

15.13. Referat de necesitate pentru achiziționarea de materiale de protecție și de decontaminare pentru 

asigurarea unui spațiu școlar igienizat fără riscuri de îmbolnăvire. 

15.14  Referat  de necesitate resurse financiare  

 

14. DISPOZIȚII FINALE  

    Prezenta procedură este obligatorie  pentru întreg  personalul didactic , didactic auxiliar și 

nedidactic din Colegiul Național ,, AL.I.CUZA ,, Municipiul Ploiești, elevi  și părinți / tutori legali 

 

15. CUPRINS 

 

Nr. 

crt. 

 

Capitolul 
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