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1. SCOPUL PROCEDURII 

 
• Prezenta procedură operaţională reglementează procesul de stabilire a unor 

măsuri de prevenire și combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, precum și 
modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a Evaluarii nationale pentru 
elevii clasei a VIII-a,  în condiții de siguranță,  în cadrul Școlii Gimnaziale 
comuna Filipeștii de Tȋrg. 

• Prezenta procedură  operaţională, elaborată în cadrul CEAC, va fi discutată şi 
aprobată în CA, în termen de 5 zile de la publicarea Ordinului  Ministerului 
Educației și Cercetării nr. 4220/769/2020. 

 
 

2. DOMENIUL DE APLICARE 
 

• Procedura se aplică tuturor persoanelor care au acces în cadrul în 
cadrul Școlii Gimnaziale comuna Filipeștii de Tȋrg: cadre didactice, 
elevi şi alți factori implicaţi în educaţia de la nivelul școlii.  

 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 
• Ordinul nr. 4220/769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 ı̂n unitățile/instituțiile de ı̂nvățământ;   
 În vigoare de la 12 mai 2020 ; 
 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 12 mai 2020.  



 Formă aplicabilă la 13 mai 2020.  
 Nr. 4.220/769 Ministerul Educației și Cercetării Ministerul Sănătății, văzând 
 Referatul de aprobare nr. 972/2020 al Direcției generale învățământ preuniversitar 
 din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 
 

• ROFUIP 
 

 
4. DEFINIŢII, ABREVIERI 

 
        4.1  Definiţii 
 

Procedură  operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce 
trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării 
activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a 
uneia sau mai multor componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost 
aprobate şi difuzate. 

Perimetrul şcolar = reprezintă orice spaţiu, de incinta şcolii sau în afara şcolii, în 
care se desfăşoară o activitate organizată de şcoală (educativă, sportivă, culturală, 
recreativă)  

 
 
4.2.  Abrevieri 
CA - Consililiu de Administratie 
CEAC - Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calitătii 
ROFUIP - Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitătilor de Invătămant 

Preuniversitar 
SSM - Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 

 
 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR ŞI RESPONSABILITĂŢILOR 
 
5. 1. MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE 
PREGĂTIRE A EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 
 
 
 

1. 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°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga 
durată a desfășurării activităților; 

                                                                                             R: personal medical  



2.  In 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; 

  R: personal medical 

3. 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);  

R: Dirigintii claselor a VIII-a         

4.  Elevii prevăzuți la literele b) și c) vor beneficia de o formă de pregătire 
alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaționale);                                                                            

                                                            R: Cadre didactice, profesorii de la clasa 
 

5.  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;    

                  
                                                                R: Elevi, intregul  personal al scolii 

6.  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;                                                                              

                                                                                      R: prof.dirig.cls a VIII-a 

7.  La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de 
protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante 
pentru mâini etc.); 

R: Administrator, pers. nedidactic 

8.   In toate spațiile 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;                                                                                       

 R: Responsabil  SSM 
9.   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;   

                                                                          R: Administrator, pers.nedidactic 



10. Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 
dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent; 

                                                                         R: Administrator, pers.nedidactic 

11.  Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de 
protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu 
substanțe dezinfectante sau săpun; 

                                                                                R: Intregul  personal al scolii 

12.  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;  

                                                                                       R: Personalul  nedidactic 

13. In 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 din unitatea de învățământ;  

                                                              R: Cadre didactice prezente la activitate 

14. In perioada 2-12 iunie, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu 
va fi mai mare de 3 ore  

                                                                            R: Se va respecta orarul stabilit 

15. In perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi 
programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze 
fizic;                                                                                           

                                                                          R: Se va respecta orarul stabilit 

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

                                                                          R: Cadre didactice, prof.dirig 

17.  Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate 
corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ; 

                                                              R: Cadrele didactice supraveghetoare 



18.  La sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea 
către domiciliu.  

                                                             R: Cadrele didactice supraveghetoare 

 

5. 2.  CIRCUITUL DE INTRARE ȘI DE IEȘIRE A ELEVILOR, A 
PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 

• SCOALA FILIPESTII DE TIRG 

1. Intrarea  in scoala se va face pe la Intrarea principala; 

2. La intrarea in scoala  va fi masura temperatura de catre personalul medical in 
zilele de examen , respectiv de catre personalul desemnat pe perioada 
activitatii ; 

3. Parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in scoala se va realiza prin 
respectarea distantarii fizice,  urmarind marcajele ; 

4. La intrarea in scoala vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție 
(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru 
mâini ) si recipient pentru colectarea mastilor uzate; 

5. Fiecare elev/persoana va lasa masca folosita in recipientul special amenajat, 
isi va igieniza mainile cu substante dezinfebctante si va primi o masca pe care 
o va purta permanent pe perioada activitatilor in scoala; 

6. Salile in care se vor desfasura activitatile cu elevii vor fi:  

Grupa I- sala de clasa de la intrare (clasa a VIII-a) 

Grupa II- prima sala de clasa pe hol (clasa a VI-a) 

Grupa III-- laboratorul de chimie 

7. Sensul de deplasare pe coridor, către grupul sanitar va fi semnalizat astfel 
incat elevii sa se deplaseze  pe partea cu geamuri, iar returul pe partea cu sălile 
de clasă  , pentru a evita interactiunea celor care merg in pauza la toaleta ; 

8. Pe hol se va amplasa  un  dispenser cu dezinfectant pentru mâini, care va fi 
reîncărcat permanent, si prosoape de hartie; 



9. Iesirea se va realiza pe la usa din spate (intrarea elevilor), unde vor lasa masca  
purtata  în locuri speciale, semnalizate corespunzător, si vor primi o alta 
masca nouă pentru deplasarea către domiciliu ; 

10. Deplasarea pana la iesirea din curtea scolii se va face de asemeni cu 
respectarea distantarii fizice; 

11. Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și 
pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau 
alcool  la finalizarea programului; 

12. In sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu grupe de cate 8  elevi  (max 
10) situați la cca. 2 metri distanță unul de altul; 

13. Programul stabilit  nu va permite interactiunea elevilor din cele 3 grupe ,atat  
admiterea in scoala cat si pauzele vor fi decalate); 

14. 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. 

 
• SCOALA BRATASANCA 

15. Intrarea  in scoala se va face pe la Intrarea principala; 

16. La intrarea in scoala  va fi masurata  temperatura de catre personalul medical 
in zilele de examen , respectiv de catre personalul desemnat pe perioada 
activitatii ; 

17. Parcursul prin curtea scolii pana la intrarea in scoala se va realiza prin 
respectarea distantarii fizice,  urmarind marcajele ; 

18. La intrarea in scoala vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție 
(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru 
mâini ) si recipient pentru colectarea mastilor uzate; 

19. Fiecare elev/persoana va lasa masca folosita in recipientul special amenajat , 
isi va igieniza mainile cu substante dezinfectante si va primi o masca pe care o 
va purta permanent pe perioada activitatilor in scoala; 

20. Salile in care se vor desfasura activitatile cu elevii vor fi:  

Grupa I- laboratorul de chimie 

Grupa II- prima sala de clasa pe hol (clasa a V-a) 



Grupa III—prima sala de clasa la etaj (clasa a VIII-a) 

21. Sensul de deplasare pe coridor va fi semnalizat astfel incat elevii sa se 
deplaseze  pe partea  cu sălile de clasă  spre salile arondate pentru 
desfasurarea activitatilor, si pe partea cu ferestre  pentru deplasarea catre 
grupul sanitar , evitand astfel  interactiunea pe perioada pauzei ; 

22. Pe hol , se vor asigura prosoape de hartie, sapun la chiuvetele din zona intrarii 
elevilor; 

23. Iesirea se va realiza pe la usa din spate (intrarea elevilor), unde vor lasa masca  
purtata  în locuri speciale, semnalizate corespunzător, si vor primi o alta 
masca nouă pentru deplasarea către domiciliu ; 

24. Deplasarea pana la iesirea din curtea scolii se va face de asemeni cu 
respectarea distantarii fizice; 

25. Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și 
pardoseală) vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau 
alcool  la finalizarea programului; 

26. In sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu grupe de cate 9  elevi  (max 
10) situați la cca. 2 metri distanță unul de altul ; 

27. Programul stabilit  nu va permite interactiunea elevilor din cele 3 grupe ,atat  
admiterea in scoala cat si pauzele vor fi decalate); 

28. 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. 

 
 
 
5. 3. MODUL ÎN CARE SE VA REALIZA IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA 
UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
 
1. Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor 
fi dezinfectate cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool in mod regulat si 
obligatoriu la sfarsitul programului.  
2. Se va asigura dotarea cu ustensile si materiale pentru efectuarea operatiunilor curente 
de curatenie si dezinfectie in salile de clasa (mobilier scolar, podele, usi, ferestre) si 
grupurile sanitare. 
3. Substantele utilizate pentru dezinfectie (maini, Sali de clasa, grupuri sanitare) trebuie 
sa aiba un aviz sanitar  eliberat de Ministerul Sanatatii. 



4. Inainte de inceperea activitatilor de pregatire/examinare, in spatiile unde acestea 
urmeaza a se desfasura , se va realiza dezinfectia suprafetelor cu substante biocide pe 
baza de clor sau alcool urmata de aerisirea incaperii pentru o perioada de cel putin 30 
minute. 
 
 
ANEXE: 
 
1 Tabel cu semnaturile de luare la cunostinta a personalului implicat : 
 
Nr. 
crt 

Nume si prenume  Functia Semnatura 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Observatie:  Cu precizarea obligativitatii actualizarii acesteia la noutatile legislative 
aparute pe parcurs 
 


