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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediției procedurii operaționale: 

  

 

Elemente privind 

responsabilii / 

operațiunea 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1 Elaborat Galutz Carmen Dir. adjunct 14.05.2020  

1.2 Verificat Lucaciu Ramona Dir. adjunct 15.05.2020  

1.3 Aprobat Şaitoş Alina Director 18.05.2020  
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conducătorului 

departamentului 
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1. Introducere 

Această procedură trebuie să fie folosită atunci când  se desfăşoară  activităţile de pregătire şi de 

susţinere a sesiunilor de examen.  

Dă asigurări cu privire la desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de pregătire/susţinere a 

sesiunilor de examen, respectându-se circuitul de intrare-ieşire. 

Asigură continuitatea activităţii cu realizarea acţiunilor de igienizare/dezinfecţie. 

 

2. Scopul 

  Scopul acestei proceduri este de: 

- A asigura desfăşurarea activităţilor  cu respectarea recomandărilor  Ministerului Sănătăţii, pentru a 

preveni îmbolnăvirile cu SARS CoV 2. 

- A stabili programul de desfăşurare a activităţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

3. Domeniul de aplicare 

 

  Procedura se aplică în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.11, persoanelor implicate în activităţile desfăşurate 

în perioada pregătirii sesiunilor de examen şi a susţinerii examenului de Evaluare Naţională. 

 

4. Documente de referinţă 

 

o Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

o OMENCS nr.5079/2016 

o Regulamentul intern al şcolii  şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii. 

o Ordin comun nr. 4220 MEC şi MS din mai 2020. 

 

5. Descrierea activităţii 

 

 La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a 

elevilor le va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37
0
C) de către un angajat al şcolii, 

consiliat de către un cadru medical care va asigura ulterior 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 a conduitei de tratament; 

          Intrarea în unitatea de învățământ a elevilor ai căror părinţi au decis ca aceştia să participe la 

activitățile de pregătire se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de 

distanțare fizică. La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de 

protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.). 
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        Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de 

clasă si după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire. Pe toată perioada prezenţei elevilor în 

şcoală, respectarea măsurilor de siguranţă va fi asigurată  de către cadrele didactice. 

Pentru informare, în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje 

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, 

sunt semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat. 

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 asigurate de 

către unitatea de învăţământ. 

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. 

În sălile de clasă amenajate, activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, conform 

repartiţiei, situați la cca.  2 metri distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării 

activităţilor din unitatea de învătământ. Durata activităţilor nu va depăşi 2 ore/zi şi elevii vor rămâne în 

aceeaşi sală. În pauza intermediară, elevii vor rămâne în sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea, 

astfel încât, elevii din grupe diferite să nu interacționeze fizic, supravegheaţi de cadrul didactic numit 

responsabil. 

La sfârşitul activităţilor, colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate 

corespunzător, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

6. Responsabilităţi 

- Conducerea şcolii elaborează, modifică şi impune aplicarea procedurii. 

- Consiliul de administraţie aprobă procedura. 

- Secretariatul difuzează procedura. 

7. Anexe 

- Orar 
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Anexa 

 

 

ORAR  

DUPĂ CARE SE DESFĂŞOARĂ  PREGĂTIREA PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ A ELEVILOR DIN 

CLASELE a VIII-a  

 02.06-12.06.2020 

 

 

 

 

OBS . Zile libere: 1.06.2020; 8.06.2020. 

           Elevii vor desfăşura activităţile în sălile precizate, respectându-se repartiţia pe cele 3 grupe/clasă. 

 

 

 

ORA 

MARŢI MIERCURI  JOI VINERI 

8-9 8C1  BUTIRI DELIA –S125 

8C2  FAUR MARCELA- 

S124  

8A1 CODAU ANDRA–S 139 
8A2  AVRAM SIMONA–S 138 

8B1  BUTIRI DELIA–S 128 

8B2  LOVADI MARGIT–S 121 

8D1  CODAU ANDRA– S 137 
8D2  SANDA CHECICHEIS– S 

136 
 
8E1  CABA CRINA – S1 

8E2  LUGOJAN VASILE– S2 

 

8A3  CODAU ANDRA – S 134 
8D3  SANDA CHECICHEIS - S135 

8B1  COROIANU AGNES– S 128 

9-10 8C1  FAUR MARCELA–S 

125 
8C2  BUTIRI DELIA–S 124 

8A1  AVRAM SIMONA–S 139 

8A2  CODAU ANDRA–S 138 

8B1  LOVADI MARGIT–S 128 
8B2  BUTIRI DELIA–S 121 

8D1   SANDA CHECICHEIS -

S137 
8D2  CODAU ANDRA - S 136 
 

8E1  LUGOJAN VASILE– S1 

8E2  CABA CRINA– S2 

8D3  CODAU ANDRA – S 135 

8A3  AVRAM SIMONA – S 134 

8B2  COROIANU AGNES– S 121 

10-11  8C3 BUTIRI DELIA–S 123   

11-12  8C3 FAUR MARCELA–S 123   


