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             Str. Viitorului, nr. 60, sector 2, București 
                                                                           Tel/Fax: 021 210 69 35 

 

 

Nr. 831/18.05.2020 

Aprobată în CA din data 18.05.2020 
 

 

 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, 

a reviziei in cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 

Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operaţiunea 

Numele si 
 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Rădulescu Sorana 
Membru 
CEAC 

18.05.2020  

1.2. Verificat Zamfir Maria Director adjunct 18.05.2020  

1.3 Aprobat Dogaru Gheorghe Director 18.05.2020  

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 Ediţia/ revizia in 
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 PO.34 elaborare 18.05.2020 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 

COLEGIUL NAȚIONAL 
“CANTEMIR VODĂ” 

Procedura operaţională 
 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PENTRU 
STABILIREA MĂSURILOR DE PREVENIRE 
ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU 
SARS – CoV-2 ÎN COLEGIUL NAŢIONAL 

”CANTEMIR VODĂ” 

 

Ediţia  1 
Nr.ex. 6 

Revizia - 
Nr de ex - 

CEAC Pag. 1 din 12 

Cod P.O. 34 

Colegiul  Național  „Cantemir  Vodă” 
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din 
cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Scopul 
difuzării 

Ex 
nr. 

Compartiment Funcţia Nume și 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 Management Director Dogaru Gheorghe 13.05.2020  

3.2. Aplicare 1 Management Director 
adjunct 

Zamfir Maria 13.05.2020  

3.3. Aplicare 1 

Personal 
didactic, 
didactic auxiliar, 
nedidactic 

- - 13.05.2020  

3.4. Aplicare 1 Elevi - - 13.05.2020  

3.5. Aplicare 1 Consiliului de 
administrație 

Membri 

 
  13.05.2020  

3.6. Aplicare 1 Comitetele de 
părinți 

Membri 

 
  13.05.2020  

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

  Prezenta procedură stabileşte modul de realizare a activităţii de prevenire și combatere 
a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților  din Colegiul 
Naţional ”Cantemir Vodă” pe baza unui program în conformitate cu legislația în vigoare, 
OMEC nr 4220/8.05.2020, pe perioada pandemiei. 

  Prezenta procedură  stabilește modalitățile de desfășurare a activităților de pregătirea 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 igenizarea/dezimfecția 
unității de învățămant. 

 
5. Domeniul de aplicare 

  Prezenta procedură va fi folosită în toate activităţile desfăşurate de către persoanele 
care au acces în cadrul Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă”, în condiții de siguranță, în 
contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2. 

 
6. Documente de referinţă 

• Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art 83 (1) cu modificările şi completările ulterioare. 
• Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu 
modificările și completările ulterioare. 

• Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5079/ 2016 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar,cu modificările și completările ulterioare. 

• Prevederile art 10 alin( 2) lit b), art 17 alin(2) și art 25 alin(2) din Legea nr 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

• Ordinul 4267/841/2020 al ministrului educației și ministrului sănătății 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 



3 

 

 
 În temeiul prevederilor articolului 15 alineatul 3 al Hotărârii Guvernului nr. 24/2020, 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și ale articolului 7 
alineatul 4 din Hotărârea Guvernului nr 144/2020 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1 Definiţii ale termenilor 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul 

1. PO  
(ProceduraOperaţională) 

Procedura care descrie o activitate sau un proces care se 
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din 
cadrul unităţii 

2. Ediţie a unei proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 

2. E Elaborare 

3. V Verificare 

4. A Aprobare 

5. Ap. Aplicare 

6. Ah. Arhivare 

8. F Formular 

9. C.E.A.C. Comisia pentru evaluare si asigurare a calităţii 

10. CA Consiliul de administraţie 

11. CNCV Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă” 

 
 
 

8. Descrierea procedurii operaţionale 
8.2 Generalități 
8.3 Responsabilități și termene 
8.3 Resurse necesare 
8.4 Modul de lucru 

  

8.1 Generalități 

 Se realizează circuitul intrare – ieșire, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către 
sălile de clasă și alte încăperi prin semnalizare corespunzătoare. 

 Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic  sunt obligați să poarte mască de 
protecție pe toată durata activităților și să-și  igienizeze  regulat mâinile cu substanțe 
dezinfectante sau săpun. 

 Grupele pentru pregătirea în vederea susţinerii examenelor se formează numai din elevii 
pentru care părinţii şi-au dat acordul pentru participarea la activităţi. Elevii vor fi grupaţi 
alfabetic. 

  Participarea elevilor la activitățile de pregătire  din unitatea școlară este decisă de părinții 
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acestora, după evaluarea încadrării în grupele de risc ale elevilor sau membrilor familiilor 
acestora.  

 În cazul existenţei mai multor grupe de elevi participanţi la pregătire, ora de intrare în curtea 
unităţii se decalează cu câte 15 minute pentru fiecare grupă. 

 La prima şedinţă de pregătire, elevii participanţi vor prezenta declaraţia scrisă semnată de 
părinte/tutore. 

 Elevii care nu participă la pregătirea din unitatea școlară, beneficiază de forma de pregătire 
alternativă on-line. 

 Elevii vor desfășura activitățile în unitatea de învățământ după un program bine stabilit, 
comunicat părinţilor cu cel puţin 5 zile înainte de începerea activităţii. 

 Accesul în curtea CNCV se face pe poarta A, din b-dul Dacia. Părinţii pot însoţi elevii până 
la intrarea în colegiu, dar nu pot staţiona în acest perimetru. Intrarea în clădire se face pe uşa 
1, pe care se afişează sala repartizată fiecărei grupe. 

 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. 

 În 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 (vezi anexa). 

 Grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată durata desfăşurării activităţilor. 

 Pe distanţa dintre poarta A şi uşa 1 se elimină posibilitatea de interacţiune a elevilor cu alte 
persoane. 

 Accesul elevilor în curtea CNCV este permis până la ora prevăzută de programul de 
pregătire comunicat elevilor şi părinţilor. 

 În sălile de clasă, activitățile se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o 
distanță între elevi, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de altul. 

 Elevii vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de învățământ. 

 Este interzisă mutarea băncilor din  pozițiile prestabilite în sălile de clasă. 

 Elevii vor avea asupra lor doar instrumente de scris, caiete, manuale şi instrumente 
geometrice. 

 La începutul activităţii, cadrul didactic prezintă regulile care trebuie respectate pentru a 
asigura protecţia sanitară e elevilor. 

 Durata activităţilor desfăşurate de elevi în sălile de clasă va fi de 150 de minute pentru elevii 
de liceu şi de 90 de minute pentru elevii de gimnaziu, cu o pauză intermediară de 10 minute. 

 Pe parcursul programului de pregătire se interzice consumul de alimente, iar telefoanele 
elevilor vor fi închise. 

 În perioada de desfăşurare a activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi 
programate decalat cu cel puţin 10 minute, astfel încât elevi din grupe diferite să nu 
interacţioneze fizic. 

 În timpul pauzelor se aerisesc sălile de clasă de către profesor. 

 Deplasarea către ieşirea din clădire (uşa 2) se va face sub supravegherea cadrului didactic 
pe traseul marcat corespunzător şi comunicat în prealabil elevilor. 

 Traseul de la uşa 2 până la poarta A se marchează în mod corespunzător, inscripţionându-
se, din loc în loc, cu sintagma “Ieşire EN/BAC” şi cu linii de marcare a distanţării fizice (din doi 
în doi metri). 

  Cadrele didactice sau personalul școlii vor supraveghea respectarea cu strictețe a 
măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico–sanitare de prevenire a infecției 
cu SARS-CoV-2 (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). 

 Directorul CNCV va informa familiile elevilor care, prin comportamentul lor, pun în pericol 
siguranţa sanitară a participanţilor la pregătire, sub sancţiunea eliminării de la pregătire, în caz 
de recidivă. 

 Unitatea de învățământ desemnează, prin decizie internă, o persoană cu atribuții pentru a 
menține legătura permanentă cu Direcția de sănătate publică a Municipiului București și cu 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 
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 Unitatea de învățământ raportează Inspectoratului Școlar al Municipiului București liste cu 
elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care participă la desfășurarea 
activităților în perioada pregătirii elevilor și în perioada desfășurării examenelor. 

 

8.2 Responsabilități și termene 

Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă” prin repezentanții legali: 

 Asigură regulat dezinfectarea cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod 
obligatoriu, zilnic, la finalizarea programului de lucru pe coridoare, în cancelarie, 
grupurile sanitare, birouri  și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) prin intermediul 
personalului nedidactic. 

 La începutul programului, asigură aerisirea spațiilor din unitatea de învățământ timp 
de 2 ore, înaintea intrării elevilor în unitate, prin intermediul personalului nedidactic. 

 Asigură la intrarea în unitatea școlară materiale și echipamente de protecție (covorașe 
dezinfectante, măști de protecție, substanțe pentru mâini,etc). Măștile de protecție și 
substanțele pentru mâini vor fi distribuite elevilor și cadrelor didactice la intrarea în 
unitatea de învățământ de către asistenta medicală/administratorul de patrimoniu. 

 Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 
dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent, prin intermediul 
personalului nedidactic. 
 

8.3 Resurse necesare 

 Resuresele materiale necesare la nivelul unității de învățământ sunt puse la dispoziție 
de Ministerul Educației și Cercetării,  Inspectoratul Școlar al Municipiului București, 
Administrația Școlilor sector 2. 

 Această procedură este aprobată Consiliul de administrație al Colegiului Naţional 
”Cantemir Vodă”. 
 

8.4 Modul de lucru 

Se stabilește un set de reguli care să asigure buna desfășurare a activităților din 
Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă”, în condiții de siguranță în contextul prevenirii și combaterii 
infectării cu SARS-CoV-2, după cum urmează: 
 La poarta de acces în  Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă”, pe perioada pregătirii pentru 

examenele naționale, elevii și cadrele didactice vor fi prezenți în intervalul orar stabilit 
pentru a li se permite accesul în unitate, respectând măsurile de distanțare socială. 
În cazul examenelor naționale  intervalul  orar se va adapta programului din 
metodologiile de examene naționale. 

 La poarta de acces în  Colegiul Naţional ”Cantemir Vodă”, la începerea programului 
personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, elevilor le va fi măsurată temperatura 
(care nu trebuie să depășescă 37,30 C) de către cadrul medical, care va asigura 
asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților și care va nota zilnic, 
într-un tabel temperatura măsurată  și asociată fiecărei persoane. 

 În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar, 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, pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament. 

 Sub supravegherea  unui cadru didactic, elevii parcurg curtea școlii până la intrarea în 
unitatea de învățământ, pe traseul bine delimitat și semnalizat, respectând normele de 
distanțare fizică până la intrarea în unitate. 

 La intrarea în unitate, persoanele au obligația: 

 Să își șteargă picioarele pe covorașul dezinfectant.  

 Să își dezinfecteaze mâinile cu substanțe biocide. 
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 Să își arunce masca cu care au venit de acasa într-un coș de gunoi special destinat. 

 Să își dezinfecteaze din nou mâinile cu substanțe biocide. 

 Să primească de la administratorul școlii/asistenta medicală o nouă mască, pe care o 
vor purta în conformitate cu normele sanitare,  pe parcursul activității derulate în școală. 

 Să intre în sala de clasă, urmând marcajele. 
 Pe perioada desfășurării activităților, elevii nu au voie să-și părăseacă locul din 

bancă, excepție făcând mersul la toaletă pe timpul pauzei sau la indicația profesorului.  
 La toaletă vor merge pe rând, respectând marcajul din circuit și distanța socială. 

 La finalizarea activităților vor părăsi  sala de clasă, însoțiți de un  cadru didactic, până la 
ieșirea din unitate, repectând circuitul impus. 

 La ieșirea din  unitate, persoanele au obligația: 

 Să își dezinfecteaze mâinile cu substanțe biocide. 

 Să își arunce masca cu care au stat pe perioada activității, într-un coș de gunoi special 
destinat. 

 Să își dezinfecteaze din nou mâinile cu substanțe.  

 Să primească de la administratorul școlii/asistenta medicală o nouă mască, pe care o 
vor purta în conformitate cu normele sanitare,  pe parcursul deplasării către domiciliu. 
 

9. DISPOZIȚII FINALE 

Stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS- CoV-2 în Colegiul 
Naţional ”Cantemir Vodă” vor fi respectate cu strictețe de toți participanții prezenți la 
activitățile ce se desfășoară în unitatea școlară. 
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ANEXA 

Mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare 
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