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

 
Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/ 
operațiunea 

 
Numele și 
prenumele 

 
Funcția 

 
Data 

 

 
Semnătura 

 
1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 
Crețu Cristiana 

Neagoe Irina Irena 
Director 

Membru S.C.M.I. 
07.09.2020  

1.2. Verificat Sorescu Lidia Responsabil COVID 08.09.2020  
1.3 Aprobat Dobrin Marius Daniel Director adjunct 08.09.2020  

 
2. Situația edițiilor și a rviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 
 
Nr. 
crt. 

Ediția/ revizia în 
cadrul ediției 

 

 
Componenta 

revizuită 
 
 

Modalitatea 
reviziei 

 

Data de la care se aplică 
prevederile ediției sau 

reviziei ediției 

1 2 3 4 
2.1. Ediția 1 Procedură completă x 08.09.2020 
2.2. Revizia 1 x x x 
2.3 Revizia 2 x x x 
 
3. Lista cuprizând persoanele cărora li se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 
procedurii operaționale 

 
Nr. 
crt. 

 
Scopul 

difuzării 
 

Exemplar 
nr. 

 
Compartiment 

 

 
Numele și 
prenumele 

 
Funcția 

Mod de 
distribuire 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Arhivare 1 
C.E.A.C. 

 
S.C.M.I. 

Bostan Elena 
 

Neagoe Irena 

Responsabil 
C.E.A.C. 

Membru S.C.M.I. 

Distribuită 
electronic 

3.2. Aplicare 1 
Consiliul de 

Administrație 
Membrii C.A. Membrii C.A. 

Distribuită 
electronic 

3.3. Informare 1 
Consiliul 
Profesoral 

Membrii C.P. Membrii C.P. 
Distribuită 
electronic 
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4. Scopul procedurii operaţionale: 

Scopul prezentei proceduri este de:  

 a stabili modalitățile de izolare a preșcolarilor și a elevilor bolnavi, în vederea asigurării condițiilor de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS COV2;  

 a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  

 de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  

 de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, 

în luarea deciziei. 
 
5. Domeniul de aplicare al procedurii operaţionale 

Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice, elevilor, personalului nedidactic si didactic 
auxiliar din unitatea şcolară.  

 
6. Documente de referinţă 

6.1. Legislaţia primară  

 Legea educaţiei naţionale  nr.l/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr.100/1998, privind asistenta de sanatate publică  

 Legea nr.344/ 2002, privind aprobarea OG nr.108/1999 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate 

publica  

 Legea nr.316/28.06.2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică  

 

6.2. Legislaţia secundară  

 O.M.E.N. nr.4614/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a 

Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  

 O.G. nr.108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea si 

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,  

 Ordin nr.288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului  
 O.M.E.C./O.M.S. nr.4220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS COV2 în unitățile / instituțiile de învățământ; 
 O.M.E.C./O.M.S. nr.5487/1.494/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS COV2 

 O.M.E.C. nr.5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și functionare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  

 Organigrama;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare și Regulamentul Intern; 
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7. Definiţii  şi  prescurtări 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 Procedura 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 

2 
Ediţie a unei proceduri 

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

3 
Revizia în cadrul unei 

ediţii 

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 dufuzate 

 
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 
7.  C.T.C.D. Nenițescu Colegiului Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești 
8.  M.E.C. Ministerul Educaţiei și Cercetării 
9.  I.Ş.J. Argeş Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
10.  OM Ordinul Ministrului 
11.  D. Director 
12.  CA Consiliul de Administraţie 
13.  CP Consiliul profesoral 

14.  R.O.F.U.I.P. 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în 
învăţământul preuniversitar 

15.  C.E.A.C. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 
16.  S.C.M.I. Sistemul de control managerial intern 
17.  CJSU Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta 
18. DSP Directia de Sanatate Publica 

 
8.DESCRIEREA PROCEDURII 
8.1. Generalități 

Izolarea școlarilor se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de 
tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, 
diaree, mialgii, stare generală modificată). 
 
8.2. Protocol de izolare a copiilor bolnavi 
 În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de exemplu, 
tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare 
generală modificată), se va proceda la izolarea imediată a elevului în sala de izolare temporară (în cadrul 
cabinetului medical) o sală separată de clădirea unde se desfășoară celelate ore de curs. 
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 Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei și va fi supravegheat de către personalul 
medical al școlii/ personalul didactic disponibil / personal nedidactic disponibil până când va fi preluat și 
va părăsi unitatea de învățământ însoțit.  
 Măsurile de protecție individuală vor fi respectate cu strictețe. Se va deschide o fereastră pentru 
aerisire în sala de clasă a elevului;  
 Vor fi anunțați imediat părinții/reprezentanții legali. 
 Dacă pe perioada izolării elevul bolnav folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, 
folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 
 Nu se va transporta elevul până la sosirea părinților/reprezentanților legali la medicul de familie, 
farmacie, serviciul de urgență sau spital, decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în 
care se va apela serviciul de urgență 112; 
 Restul elevilor clasei din care face parte un elev cu simptomatologie de tip respirator sau alte 
simptome de boală infecțioasă, care a fost izolat, vor fi mutați într-o sală de rezervă (Amfiteatrul 
C.T.C.D. Nenițescu), unde își vor continua orele de curs, timp în care sala lor de clasa va fi dezinfectată. 
 Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 
20 de secunde; 
 Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a reduce riscul de a 
transmite infecția la alte persoane; 
 Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu 
precizarea diagnosticului. 
 
9. Responsabilităţi :  
Responsabil de proces   =  director 
Echipa de proces     =  cadre didactice  
                                       =  responsabilul cu activitatea de prevenire a infecției cu SARS COV2 
      = asistent medical școlar 
 
10.  Analiza procedurii.  
Analiza şi revizuirea procedurii se face ori de cate ori este nevoie.  
 
11. Cuprins 

Numărul 
componentei în 

cadrul procedurii 
operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 
dupa,caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

1 

2 
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 
operationale 

1 

3 
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz, 
revizia din cadrul editiei procedurii operationale 

1 

4 Scopul procedurii operationale 2 
5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale 2 
6 Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 2  
7 Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 3  
8 Descrierea procedurii operationale 3 - 4 
9 Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 4 
10 Analiza procedurii 4 
11 Cuprins 4 
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