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. 

crt

. 

Elemente privind 

responsabilitățile 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1.1. Elaborat Ostaci Crina-

Florentina 

Responsabil 

SCIM 

05.02.2021  

1.3. Verificat Țepeș Daniela Responsabil 
CEAC 

05.02.2021  

1.2. Avizat Șerban Camelia director 05.02.2021  

1.4. Aprobat Șerban Camelia director 05.02.2021  

 

1.  Situaţia E DIŢIILOR şi a REVIZIILOR  

 

Nr. 

crt. 

Ediţia / revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea de 

revizuire 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei / revizuirii 

ediţiei 

 1. 2. 3. 4. 

2.1. Ediţia I - -  

2.2. Revizia 1  Completare 08.02.2021 
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2.  Lista PERSOANELOR la care se dif uzează edi ţia /revizia  

 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Ex. 
Nr. 

Categorie Modul de distribuire 

 1. 2. 3. 4. 

3.1. aplicare  Comisia CEAC 
 
 Directori, Cadre didactice, didacti 

Format letric 
 
Difuzare electronică – e-mail 
platformă Adservio, whatsapp 

3.2. informare  Elevi, părinți, parteneri 

educaționali, publicul larg, personal 

didactic auxiliar, nedidactic 

 

 

ISJ Constanța, Comitetul Județean 

pentru Situații de Urgență 

 

Postare pe site-ul școlii; 
e-mail, platformă Adservio, 
whatsapp, Facebook 

 
 
Format letric și electronic  

3.3 arhivare  Chiriți Laura – Lucica, secretar șef Format letric 
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1. SCOP 

Procedura operaţională stabilește măsuri de prevenire și combatere a imbolnăvirilor cu SARS 

CoV 2 în Liceului Teoretic ”Ioan Cotovu” Hârșova. 

 

2. DOMENIUL DE APLI CARE  

 

Procedura se aplică de către tot personalul angajat, elevi și orice persoană care intră în instituția 

școlară  

 

 LEGISLAȚIA APLIC ABILĂ procedurii operaţionale  

 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011; 

- Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul Ministrului Educației Naționale Cercetării și Sportului nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru  de organizare și funcționare a unităților de invățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

3. RESPONSABILITĂŢI 
Directorul/responsabilii de comisii și compartimente comunică prevederile prezentei  

proceduri  personalului angajat. 

Personalul angajat respectă prevederile prezentei proceduri. 

Învățătorii și profesorii diriginții comunică elevilor și părinților acestora. 

Membri CEAC urmăresc aplicarea și respectarea prevederilor prezentei proceduri. 

Membri CEAC informează conducerea unității de învățământ cu privire la modul de 

aplicare al procedurii și propune soluții pentru remedierea eventualelor disfuncționalități. 

(anexa 1) 
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4. CONȚINUTUL  PROCEDURII: 

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice 

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.)  

Deplasare în interiorul unității de învățământ: Clădirea din str. Șos. Constanței, nr. 26  

 Deplasarea se va face pe partea dreaptă a holului în sensul de mers (pe fiecare parte 

vor fi săgeți care vor indica sensul de deplasare); care va fi împărțit în două, în 

lungime, printr-o bandă negru cu galben;  

 În schimbul de dimineață învață următoarele clase:  

parter:11 C, 11 A, 11 B,  

Etaj I: 8 A, 10 A, 10 B; 10 C;  

etajul II: 12 A, 12 B, 12 C 

 În schimbul de după amiază învață următoarele clase:  

parter: 5 A, 6 B,  

Etaj I: 7A; , 5B 

etajul II: 6 A, 7 B, 9 A, 9 B, 9 C 

 Orele claselor care învață de dimineață încep la ora 8,00. Durata orei este de 50 

min., iar a pauzei de 10 min., cu excepția pauzei de la 12,50 care va fi de 5 min., 

astfel încât ultima oră să se finalizeze la 13,45/14,45. 

 Orele claselor a 7-a și a 9-a care învață de după-amiază încep la ora 12,15. Durata orei 

este de 50 min., iar a pauzei de 10 min. 

 Orele claselor a 5-a și a 6-a care învață de după-amiază încep la ora 13,15/14,15. Durata 

orei este de 50 min., iar a pauzei de 10 min. cu excepția pauzei de la 18,05 care va fi de 

5 min., astfel încât ultima oră să se finalizeze la 19,00. 

 Accesul în schimbul de dimineața se face astfel: 

Clasele situate la etajul II vor intra prin intrarea din partea de est a clădirii (intrarea 

laterală), accesul în curtea școlii va fi pe poarta mică în intervalul orar 7,30 – 7,40, 

și vor urca la etaj pe scările cele mai apropiate;  

Clasele situate la etajul I vor intra prin intrarea din partea de vest a clădirii (intrarea 

din spate), accesul în curtea școlii va fi pe poarta mare în intervalul orar 7,40 – 7,55;  

Clasele situate la parter vor intra prin intrarea principală a clădirii (intrarea din față), 

accesul în curtea școlii va fi pe poarta principală în intervalul orar 7,40 – 7,55. 

 Accesul în schimbul de după-amiază se face astfel:  
Clasele situate la etajul II vor intra prin intrarea din partea de vest a clădirii (intrarea din 

spate), accesul în curtea școlii va fi pe poarta mare în intervalul orar 11,55 – 12,10, și 

vor urca la etaj pe scările cele mai apropiate;  

Clasele situate la etajul I vor intra prin intrarea din partea de est a clădirii (intrarea 

laterală), accesul în curtea școlii va fi pe poarta mică în intervalul orar 12,45 – 13,10;  

Clasele situate la parter vor intra prin intrarea principală a clădirii (intrarea din față), 

accesul în curtea școlii va fi pe poarta principală în intervalul orar 12,45 – 13,10. 
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          Deplasare în interiorul unității de învățământ: Clădirea din str.Mircea cel 

Bătrân nr.5  

 GRUPA I 

INTRAREA ELEVILOR ÎN ȘCOALĂ: 

740-750 – Clasele III,IV (intrare N) 

750-758 – Clasele CP I,II (intrare S) 

INTERVALE ORARE: 

Cp+I+II – activitate de 45 min+10 min pază+5 min. între ore 

III,IV –Activitate 45 min.+10 min.pauză+5 min. între ore 
 

 INTERVALE ORARE PENTRU PAUZELE DE 10 MIN 

CP+I+II   CPA+CPB+IA   IB+IIA+IIB 

   I     810-820   820-830 

Grup sanitar  II    845-855   855-905 

I,II   III   920-930                               930-940 

   IV   955-1005                 1005-1015 

CLASELE III,IV 

 

   I     810-820   820-830 

Grup sanitar  II    855-905   905-915 

      III   III   940-950                               950-1000 

   IV  1025-1035                1035-1045 

 Părăsirea școlii se face pe același traseu ca și la intrare. 

 În interiorul școlii elevii vor urma traseele marcate cu săgeți, pe partea dreaptă a 

holului în șir indian, respectând distanțarea.  

 Pentru intrarea în școală elevii au obligația de a respecta distanțarea socială, 

așteptând în zonele marcate în acest scop. 

 La intrarea în școală elevii vor fi termoscanați de persoane desemnate prin decizia 

directorului. Elevii depistați cu temperatura peste 37,30C vor fi izolați în sala 

special prevăzută pentru acest lucru, de la parter (cabinet de geografie). Vor fi 

anunțați părinții elevilor, care au obligația de a merge la medicul de familie. Până 

la sosirea părintelui copilul va fi supravegheat de personal didactic/personal 

didactic auxiliar/profesor de serviciu desemnat. 

 Elevii au obligația de a utiliza, la intrarea în școală și în clasă, substanțele 

dezinfectante puse la dispoziție. 

 Elevii vor folosi punctele sanitare aflate la parter conform anexei 2. 

 Pe durata pauzelor, în care elevii au acces la toaletă, profesorul va rămâne în clasă, 

până la întoarcerea tuturor elevilor, respective până la sosirea profesorului de la ora 

următoare. 

 Dacă elevii nu au avut acces la toaletă în pauză, profesorul poate părăsi clasa cu 5 

minute înaintea de începerea următoarei orei. (după 5 minute de pauză). 

 Pe durata celor 5 minute elevii nu au voie să părăsească clasa și sunt supravegheați 
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în acest sens de profesorii de serviciu pe nivel. 

 Pe durata pauzelor, elevii nu părăsesc sala de clasă (cu excepția pauzelor în care 

merg la grupurile sanitare).  

 În pauze elevii pot consuma alimente din pachetul personal, adus de acasă, după ce 

și-a dezinfectat mâinile. Profesorul, prezent în clasă în acest timp, va urmări ca 

elevii să se dezinfecteze și să nu schimbe între ei produse alimentare. 

 După servirea mesei, elevii au obligația a duce personal la coșul de gunoi resturile 

alimentare și ambalajele. 

 Pe perioada desfășurării orelor, atât elevii cât și angajații școlii au obligația de a 

purta mască. Masca deteriorată va fi aruncată în coșuri aflate în fiecare clasă. La 

terminarea cursurilor vor arunca măștile în coșurile de gunoi amplasate lângă 

intrarea/ ieșirea din școală.  

 Pentru elevii a căror mască se deteriorează în timpul procesului de învățământ, care 

nu au mască de schimb, școala va asigura înlocuirea acesteia. 

 

b) Organizarea activităților de învățare 

 Pentru clasele cu efectiv mai mic sau egal cu 23 elevi toți elevii participă la activități 

în același timp. Fiecare elev ocupă un loc bine determinat, marcat pe pupitru 

individual cu numele și pe podea cu bandă, pentru respectarea distanțării sociale. 

 Pe parcursul unui semestru elevii au obligația de a-și păstra poziția în oglinda clasei. 

 Profesorul diriginte/ învățătorul afișează în loc vizibil oglinda clasei. 

 Pentru clasele cu efectivele mai mari de 23 de elevi pentru care distanțarea socială 

nu poate fi respectată și nici nu există separatoare din Plexiglass, procesul 

instructiv-educativ se va derula în scenariul II. Conform acestui scenariu jumătate 

dintre elevii clasei sunt prezenți la activitățile derulate în clasă, iar cealaltă jumătate 

urmărește în online desfășurarea lecției. Săptămânal grupele față în față/online se 

vor schimba între ele. În situația în care apar defecțiuni tehnice ce nu permit 

transmiterea online în timp real profesorul are obligația de a pune la dispoziția 

elevilor aflați acasă, materiale suport pentru sprijinirea învățării. De asemenea în 

săptămâna în care elevii participă la activități față în față profesorul are obligația de 

a verifica dacă aceștia au înțeles noțiunile predate în perioada anterioară și după caz 

să aducă clarificări. 

 Clasele 12 B și 12 C vor învăța în spații special amenajate pentru a se putea respecta 

distanțarea socială, în alte locații decât locația din școală. Pentru fiecare dintre 

aceste locații, profesorii care desfășoară activități didactice cu clasa se asigură că 

sunt respectate aceleași regulile de distanțare socială și de reducerea riscului de 

contaminare. Orarul va fi realizat astfel încât să existe timp pentru deplasarea 

cadrelor didactice între locații. Profesorul nu părăsește locația până nu va veni 

următorul profesor. 

c) Igienizarea și dezinfecția spațiilor 

 Igienizarea și dezinfecția tuturor spațiilor se va face respectând legislația în vigoare 

așa cum este descrisă în procedura de igienizare specifică. 
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Conducerea instituției de învățământ: 

- Răspund de implementarea actiunilor de prevenire și combatere a infectării cu SAR$ CoV 2 

și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program, in conformitate cu 

legislația in vigoare. 

- Se consultă, după caz, cu: consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația 

părinților, consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile 

administraței publice locale, pentru organizarea in bune condiții a activitățlor desfășurate, in 

contextul actual. 

Consiliul de Administrație,  

- În termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora și vor aproba o procedura 

proprie, prin care stabilesc modalitățle 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 in care se va realiza igienizarea/dezinfecția  unității 

de invățământ,  

 Personal angajat al școlii: 

-Să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin conform R.I. şi legislaţiei în vigoare; 

-Să informeze în regim de urgenţă conducerea şcolii şi/sau organele de ordine publică 

asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi asupra 

prezentei nejustificate a unor persoane străine în incinta şcolii sau în imediata vecinătate a 

şcolii, în cazul producerii unor incidente grave de violenţă vor fi informate cu prioritate 

organele de poliţie/jandarmerie. 

-Se va organiza instruirea tuturor elevilor şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea 

prevederilor 

 MONITORIZAREA PROCEDURII 

 Se realizează anual de către coordonatorul C.E.A.C. si de către directorul unității de 

invățământ. 

 

 ANALIZA PROCEDURII. 

 Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar; 

 Se analizează situaţiile deosebite apărute şi consemnate sau nu în procesele verbale, în 

cadrul consiliului de administraţie sau profesoral, după caz, aplicându-se măsurile care se 

impun; 

 Conducerea unităţii, în urma analizei şi valorificării rezultatelor serviciului pe şcoală, va 

aduce la cunoştinţa organelor şi instituţiilor abilitate, a părinţilor, situaţiile deosebite 

apărute şi demersurile întreprinse pentru soluţionarea operativă a acestora, după caz; 

 Prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor, se asigură informarea părinţilor/tutorilor 

legali, despre comportamentul elevilor, situaţii deosebite apărute, conflicte, starea de 

sănătate, abateri de la regulamentul intern sau norme de conduită; informarea în aceste 

cazuri se realizează în cadrul 
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