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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

 

privind stabilirea modalităților de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de 

examen,  a circuitului de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic - auxiliar 

și nedidactic, a realizării igienizării/ dezinfecției unității de învățământ la nivelul Liceului 

Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:  

Procedura reprezintă completarea regulamentului (procedurii) 558/11.05.2020 aprobat în C.A. din 

12.05.2020 ca urmare a publicării în M.O. a Ordinului comun 4220/769/2020 al M.E.C. și M.S.. 

Procedura operațională a fost, din nou, completată în 18.05.2020 ca urmare a publicării în M.O. a 

Ordinului comun 4259/827/2020 al M.E.C. și M.S..  



 
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 

0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Prof. Ghinga Olga- Iulia 

Prof. Sauliuc Anda 

Prof. Călinescu Carmen 

 

Prof. Cotăescu Claudia 

Director 

Responsabil SSM-SU 

Responsabil Scheme 

orare - membru C.A. 

Membru C.A. 

14.05.2020 

Completat în 

18.05.2020 

 

1.2. VERIFICAT Prof. Pop Lavinia 

Prof. Șiclovan Laura 

 

 

Director adjunct 

Responsabil C.E.A.C. 

14.05.2020 

și în  

18.05.2020 

 

1.3 APROBAT Prof. Ghinga Olga- Iulia Director  18.05.2020  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor  procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Ediția/ revizia în 

cadrul ediției 

 

Componența revizuită 

 

 

Modalitatea 

reviziei 

 

Data de la care se aplică 

prevederile ediției sau reviziei 

ediției 

1 2 3 4 

2.1. Ediția 1 Procedură completă  02.06.2020 

2.2. Revizia 1    

2.3 Revizia 2    

 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau după caz, revizia din cadrul 

ediției procedurii operaționale 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Categorie 

 

Mod de distribuire 

1 2 3 7 

3.1. Aplicare 1 Personalul didactic, personalul 

didactic-auxiliar, personalul 

nedidactic 

Electronic: e-mail și WhatsApp cadre didactice; 

WhatsAp – grup personal didactic -auxiliar; 

WhatsApp - grup personal nedidactic, 

În Consiliul profesoral online- organizat pe 

Zoom- personalul didactic și didactic- auxiliar 

3.2. Informare  1 elevi, părinți, parteneri 

educaționali, comunitatea locală 

Afișare pe site-ul școlii; pagina de Facebook a 

liceului; 

Pe grupurile de WhatsApp ale claselor  

4. CUPRINS: 

4.1. Scop 

4.2. Domeniul de aplicare  

4.3. Legislație 

4.4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

4.5. Descrierea procedurii  

4.6.Anexe   



 
 

4.1. Scop 

Procedura operațională reglementează modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a 

sesiunilor de examen, circuitul de intrare și de ieșire al elevilor, a personalului didactic, didactic- auxiliar și 

nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/ dezinfecția unității de învățământ, în scopul 

prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. 

 

4.2. Domeniul de aplicare: 

 Procedura se aplică de către personalul didactic, personalul didactic-auxiliar, personalul 

nedidactic. 

 

4.3. Legislație: 

 Legea educație naționale nr. 1/2011, art. 83 (1), cu modificările și completările ulterioare; 

 OMEN nr 3027/2018 privind modificarea și completarea Anexei - Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 

5079/2016;  

 Ordinul comun al M.E.C. și M.S. nr. 4220/769/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/ instituțiile de învățământ; 

 Ordinul comun al M.E.C. și M.S nr. 4.259/827/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/ instituţiile de învăţământ, 

instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării 

 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. 

 

4.4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională:  

Nr. 

crt. 

Termen Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

respectiv 

1 Circuit intrare și 

ieșire personal 

didactic/ personal 

didactic-auxiliar/ 

personal nedidactic/ 

elevi 

Parcursul prin clădirea școlii de la intrarea în școală până la sălile de 

clasă/ birouri/ cabinete/ secretariat/ ieșirea din unitatea de 

învățământ, delimitat și semnalizat. 

2 Distanțare fizică Distanța de aproximativ 2 m dintre cei 10 elevi din sălile de clasă.  

3 Măsuri igienico-

sanitare de prevenire 

a infecției cu SARS 

CoV 2 

Dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, cancelariei, 

secretariatului, birourilor, cabinetelor, grupurilor sanitare, sălilor de 

clasă (mobilier și pardoseală) și a materialelor/ instalațiilor utilizate 

pe parcursul procesului didactic/ activității didactice cu substanțe 

omologate și recomandate de către Ministerul Sănătății: biocide pe 

bază de alcool/ dezinfectanți chimici pentru uciderea/ distrugerea 



 
COVID -19, între schimburi (dacă este cazul) și la finalul 

programului; purtarea măștii; igienizarea mâinilor cu dezinfectant 

sau săpun. 

 

4.5. Descrierea procedurii  

 

1. Accesul în interiorul Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară se face prin legitimare (C.I, carnet 

de elev etc.). 

2. Accesul în unitate se va face doar după, dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii (care nu 

trebuie să depășească 37,3
0
C) a fiecărei persoane (personal didactic, personal didactic - auxiliar, 

personal nedidactic, elevi, părinți) cu ajutorul unui termometru non – contact, de către personalul 

medical arondat care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților și sub 

rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii. 

3. 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 

conduitei de tratament. 

4. 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 ). 

5. Elevii prevăzuți la punctele 3 și 4 vor beneficia de o formă alternativă de pregătire (online). 

6. La intrarea în clădirea L.T.I.A. este obligatorie dezinfectarea tălpilor pantofilor utilizând covorașul 

dezinfectant. 

7. La accesul în școală sunt obligatorii purtarea măștii de protecție și a mănușilor (pentru personalul 

didactic, didactic - auxiliar și nedidactic), precum și dezinfectarea  mâinilor cu soluție dezinfectantă 

utilizând dispenserul amplasat la intrarea în școală. Masca de protecție cu care vin de la domiciliu va fi 

aruncată în locul special amenajat de la intrare care va fi foarte bine semnalizat. 

8. Fiecare elev și persoană angajată va primi o altă mască la intrare. 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 și săpun. 

9. Personalul angajat va primi mănuși. 

10. Elevii care vin la pregătire vor sosi cu 10 minute mai devreme, vor păstra distanța socială de 

aproximativ 2 metri (fiecare persoană va avea asigurată o suprafață minimă de 4 m
2
), vor fi însoțiți de 



 
către cadrul didactic de la accesul în liceu până în sala de clasă, iar după finalizarea cursurilor vor fi 

conduși de acesta până la ieșire.  

11. Intrările/ ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă/ examen și alte 

încăperi, sunt prestabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod 

regulat. Traseul va fi bine delimitat și semnalizat respectând normele de distanțare fizică.  

12. În perioada 02- 12 iunie 2020, vin la școală doar elevii claselor terminale, după un program decalat 

stabilit de comun acord între elevi, părinți, colectivul cadrelor didactice, cursurile de pregătire sunt 

opționale. Durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă este de maxim 3 ore, orele vor fi de 

50 minute cu pauze de 10 minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperilor.  

Pauzele se vor programa decalat astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic. 

13. Deplasarea la grupurile sanitare, în pauze, se va face controlat, decalat, pentru evitarea aglomerării. 

14. Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată durata desfășurării activităților. 

15. Numărul maxim de elevi într-o sală de clasă în același timp este maxim 10 cu păstrarea distanței 

sociale (circa 2 metri, elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și 

dreapta și un rând liber în față și spate) și vor rămâne în sala de clasă. Aceștia vor fi însoțiți de maxim 

un cadru didactic. Vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților în școală.  

16. Intrarea în sala de clasă/ examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 m, 

marcată cu bandă colorată în fața ușii, reprezentând distanța minimă care trebuie respectată. Pupitrele 

vor fi individualizate/ prestabilite. Se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în 

sala de clasă astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/ locarea fără a parcurge toată suprafața 

sălii; personalul care asigură pregătirea/ supravegherea (în cazul examenelor) va dirija candidatul 

direct către locul destinat. 

17. Elevii, personalul școlii, vor utiliza frecvent soluțiile de substanțe dezinfectante aflate în 

dispenserele de pe holuri, din grupurile sanitare, de la intrarea în sălile de clasă, sala profesorală, 

birouri, cabinete, atât pentru dezinfectarea mâinilor cât și a obiectelor/ suprafețelor (mese, birouri, 

scaune). Fiecare sală de clasă/ examen, cabinetele, birourile, sala profesorală, grupurile sanitare, 

holurile vor fi dotate cu soluție dezinfectantă aflată în dispensere, care vor fi încărcate permanent. 

18. La sfârșitul activităților, elevii vor fi conduși de către cadrul didactic spre ieșire, pe traseul marcat 

și bine semnalizat  și vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu. 

19. Măștile purtate vor fi colectate la ieșire, în locuri speciale, în unitatea de învățământ, semnalizate 

corespunzător. 

20. La intrarea altor persoane în unitate este obligatorie anunțarea traseului urmat, scopul vizitei 

efectuate la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad (de către orice vizitator). 



 
21. Accesul la secretariat se face individual, rând pe rând, în ordinea sosirii (va intra o singură 

persoană în secretariat, direcționată de la poartă). Programul cu publicul va fi afișat la intrarea în liceu 

și pe site. 

22. Cadrele didactice efectuează munca în școală în baza programului avizat de Consiliul profesoral și 

aprobat de Consiliul de administrație cu respectarea distanței sociale specificate de legislația în 

vigoare. Se recomandă utilizarea cabinetelor, birourilor, pentru evitarea aglomerării. 

23. Personalul de îngrijire va curăța și va dezinfecta regulat cu substanțe biocide, coridoarele, sălile de 

clasă (mobilier, pardoseală, clanțe, pervaze, mânere ferestre), grupurile sanitare, sala profesorală, 

birourile, cabinetele, holurile, suprafețele care sunt atinse de mai multe persoane, în totalitate și la 

finalizarea programului.  

24. Grupurile sanitare vor fi dotate în permanență, la intrare cu soluție dezinfectantă,  cu săpun lichid și 

prosoape de hârtie, uscătoare de mâini, fiecare cabină a toaletei va fi dotată cu hârtie igienică. Va fi 

asigurată curățenia și dezinfectarea întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, pardoseală). 

25. Sălile de clasă vor fi aerisite prin deschiderea geamurilor, cu cel puțin 30 de minute înainte de 

începerea cursurilor și după fiecare oră, în pauză (pauza va fi 10 minute). 

26. Pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase (distanţarea socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor şi gurii, strănutul în pliul 

cotului/ batista de unică folosinţă, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

27. Eliminarea măștilor purtate de elevi și profesori se va realiza în locuri special destinate semnalizate 

corespunzător. 

28. Ordinul comun al M.E.C. și M.S. (4220/769/08.05.2020) și Ordinul comun al M.E.C. și M.S. 

(4259/827/15.05.2020) sunt afișate la intrarea în școală, în sala profesorală, în sălile de clasă și se pun 

la dispoziție tuturor elevilor și părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali ai elevilor prin intermediul 

profesorilor diriginți cu ajutorul canalelor de comunicare online. 

29. Ordinul comun 4220/769/2020 și Ordinul comun 4259/827/2020 se regăsesc pe site-ul școlii și pe 

pagina de Facebook a liceului. 

30. 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.  

  



 
 

4.6. Anexe 

Anexa 1- Tabele nominale cu grupele de elevi pe clase  

Clasa Grupa Sala Nr. crt. 

(în clasă) 

Nume și prenume elev 

a XII-a A G1A 45 1 BUTUNOI I. ALEXANDRA- IONELA 

a XII-a A G1A 45 2 CIMPOI A. RAUL NORBERT 

a XII-a A G1A 45 3 COSTEA E. D. ANDRADA- MARIA 

a XII-a A G1A 45 4 FULOP F. A. ADRIANA- DANIELA 

a XII-a A G1A 45 5 IEZDICI I. ROMINA- RENATA 

a XII-a A G1A 45 6 IOVA I. L.  RAMONA- FLORENTINA 

a XII-a A G1A 45 7 LERIC V. ROBERTA-PAULA 

a XII-a A G1A 45 8 KLEINPETER A. ADRIANA- ELISABETA 

a XII-a A G1A 45 9 MĂZĂREANU- TALPALARIU C. C. RALUCA 

a XII-a A G1A 45 10 SZILAGYI F. DENIS- PETRU- FLORIN 

a XII-a A G2A 46 1 BELEAN S. M. GEORGIANA 

a XII-a A G2A 46 2 CRIȘAN M. C. ANDREEA 

a XII-a A G2A 46 3 DOBRA V. D. ANDREEA-  DIANA 

a XII-a A G2A 46 4 OKROS M. D. CLAUDIU DORIN 

a XII-a A G2A 46 5 PETCA A. ANDREEA-  IOANA 

a XII-a A G2A 46 6 STAN S. COSMIN- IONUȚ 

a XII-a A G2A 46 7 STOICA S. DIANA- ALEXANDRA 

a XII-a A G2A 46 8 TITIRE N. ALEXANDRU- GABRIEL 

a XII-a A G2A 46 9 ZĂHĂREANU I. MARIA- ALEXANDRA 



 
a XII-a A G2A 46 10 CONTA COSMIN 

a XII-a B G3B 48 1 CÂRSTEA DANIELA 

a XII-a B G3B 48 2 MAGDIN ANDRADA 

a XII-a B G3B 48 3 COVACI ROBERT 

a XII-a B G3B 48 4 BECHEANU DENISA 

a XII-a B G3B 48 5 SAMFIRA MARCELA 

a XII-a B G3B 48 6 MAFTEI VANESA 

a XII-a B G3B 48 7 MOŢ CARMEN 

a XII-a B G3B 48 8 PUŞOK IASMINA 

a XII-a B G3B 48 9 AIORDACHIOAIE BIANCA 

a XII-a B G3B 48 10 OLAR RǍZVAN 

a XII-a C G4C 49 1 ARDELEAN C.  ANDREEA 

a XII-a C G4C 49 2 BERAR M. ANDRADA MIRUNA 

a XII-a C G4C 49 3 CĂRĂU D. RĂZVAN ROBERTO 

a XII-a C G4C 49 4 CHIȘ N. ALEXA TEODORA 

a XII-a C G4C 49 5 ILISIA  A. ALEXANDRA CORNELIA 

a XII-a C G4C 49 6 LUNGU GH. EMANUELA GEORGIA 

a XII-a C G4C 49 7 PETRICAN C. CLAUDIU OVIDIU 

a XII-a C G4C 49 8 POP O. LOREDANA  SORANA 

a XII-a C G4C 49 9 ȘTEFAN C. DIANA RAMONA 

a XII-a C G4C 49 10 TAKACS O. LOREDANA 

a XII-a D G5D 40 1 CHIRLA SIMION 



 
a XII-a D G5D 40 2 NAGY PATRICIA 

a XII-a D G5D 40 3 MIHAILOV ANA-MARIA 

a XII-a D G5D 40 4 BETEA LORENA 

a XII-a D G5D 40 5 MOISE ANDREI 

a XII-a D G5D 40 6 BORDEA ALEXANDRU 

a XII-a D G5D 40 7 RUSNAC PATRICIA 

a XII-a D G5D 40 8 ŞERB ROBERT 

a XII-a D G5D 40 9 TODIRAŞ GEORGIANA 

a XII-a D G5D 40 10 VIRAG ARTHUR 

a XII-a D G6D chimie 1 VLĂZAN TIMEEA 

a XII-a D G6D chimie 2 BRAN EDUARD 

a XII-a D G6D chimie 3 MATES SAMIR 

a XII-a D G6D chimie 4 CZERNAK CĂTĂLIN 

a XII-a D G6D chimie 5 ARDELEAN IULIA 

a XII-a D G6D chimie 6 MOISI GABRIEL 

a XII-a D G6D chimie 7 RUS TUŢA 

a XII-a D G6D chimie 8 BOITA ARMAND 

a XII-a D G6D chimie 9 TRUŢIA FLORINA 

a XII-a D G6D chimie 10 DAMIAN VLAD 

a XII-a B G7 41 1 ŞTEFEA CǍTǍLINA 

a XII-a B G7 41 2 BALEA DENISA 

a XII-a B G7 41 3 HEREŞ ROXANA 



 
a XII-a B G7 41 4 GANEA DIANA 

a XII-a C G7 41 5 CHISALIȚĂ P. ALEXANDRA ȘTEFANIA 

a XII-a C G7 41 6 MIHĂILĂ DV. ANA ELENA 

a XII-a C G7 41 7 PANTEA C. ADALIAN CORNEL 

a XII-a C G7 41 8 TODUT X. STEFAN 

a XII-a C G7 41 9 UNGUREANU A. CĂTĂLIN ANDREI 

a XII-a C G7 41 10 COSOR ID. LEONORA ANDREEA 

a XII-a B G8 fizică 1 OANǍ ANDREEA 

a XII-a B G8 fizică 2 CRISTEA ANDRADA 

a XIII-a E G8 fizică 3 ALEXANDRU G. MIHAELA IONELA 

a XIII-a E G8 fizică 4 DRAGOMIR I. MARIANA 

a XIII-a E G8 fizică 5 LE1NGHEL V. E. ROXANA ADRIANA 

a XII-a A G8 fizică 6 COJOCARU R. RICHARD- ALIN 

a XII-a A G8 fizică 7 FRENȚIU T. P.  KEVIN- ANDREI 

a XII-a A G8 fizică 8 MATEI G. ADRIAN- MARIAN 

a XII-a A G8 fizică 9 REDIȘ E. PAUL 

a XII-a A G8 fizică 10 TOMULEASA LEONARD 

a XII-a D G9 42 1 DAN TEREZA 

a XII-a D G9 42 2 ZAMFIRACHE MIRIAM 

a XII-a D G9 42 3 RĂŞINAR MELISSA 

a XII-a D G9 42 4 ORIAKU VICTORIA 

a XII-a A GchimieA 47 1 BELEAN GEORGIANA 



 

 

 

 

  

a XII-a A GchimieA 47 2 FULOP ADRIANA 

a XII-a A GchimieA 47 3 PETCA ANDREEA 

a XII-a A GchimieA 47 4 FRENȚIU KEVIN 

a XII-a A GchimieA 47 5 REDIȘ PAUL 



 
Anexa 2 - Program activități pregătire examen 

ORA 

MARȚI 

02.06.2020 

09.06.2020 

MIERCURI 

03.06.2020 

10.06.2020 

JOI 

04.06.2020 

11.06.2020 

VINERI 

05.06.2020 

12.06.2020 

Grupa  Cadru didactic Sala  Grupa  Cadru didactic Sala  Grupa  Cadru didactic Sala  Grupa  Cadru didactic Sala  

9 -11 G1A  CĂLINESCU C. 45 G2A CĂLINESCU C. 46 G1A  DOBÎNDĂ M. 45 G6D FUNAR M. chim 
9

10
-11

10
 G2A   ȘANDRU D. 46 G1A ȘANDRU D. 45 G4C ȘANDRU D. 49 G7 ARDELEAN A. 41 

9
20

 - 11
20

 G3B  ARDELEAN A. 48 G4C ARDELEAN A. 49 G7 BULC  A. 41 G8 CĂLINESCU C. fiz 
9

30
 - 11

30
 G4C FUNAR M 49 G3B BULC  A. 48 G5D FUNAR M. 40 G2A DOBÎNDĂ M. 46 

9
40

 - 11
40

 G8  DOBÎNDĂ M. fiz G7 FUNAR M. 41  -----------   ---------  
11 - 13 G5D  CĂLINESCU C. 40 G9D CĂLINESCU C. 42 G3B 

 

Gchi

mieA 

DOBÎNDĂ M. -       

biologie 

PLEȘ T.- chimie 

(5 elevi din 

clasa a XII-a A) 

48 

 

47 

G9D FUNAR M. 42 

11
10

 - 13
10

       G6D CĂLINESCU C. chim    
11

20
 - 13

20
       G8 ȘANDRU D. fiz    

Pentru programul alternativ la clasele terminale există varianta online:  
- pentru disciplinele matematică și biologie instalarea unui calculator cu cameră orientată spre tablă la câte o grupă care desfășoară activitățile de pregătire în 
școală și conectarea elevilor doritori să participe le pregătirea online pe Zoom,  
- pentru disciplina limba și literatura română, elevii vor participa la pregătirea online cu doamna profesor Henriette Tonța, în zilele de miercuri, în intervalul orar 

13-15.  

 


