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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

 Elemente 

privind 

responsabilii 

/operaţiunea 

 

Numele şi 

prenumele 

 

Funcţia 

 

Data 

 

Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Feier Corina Draghița 
Responsabil comisia 

om-societate 
20.05.2020  

1.2. Verificat Trandafir Livia Membru CA 21.05.2020  

1.3. Aprobat Dănuț Ilie Director 22.05.2020  

 

 

2. Situatia ediţiilor/reviziilor in cadrul procedurii operaţionale 

 
Ediția/ 

revizia 
Data ediției Revizia Data reviziei Pagina 

Descriere 

modificare 

Semnătură 

conducător 

compartiment 

2.1 Ediția I   x x x x  

2.2        

2.3        

 

 

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 

 

Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Categorie Modalitate de distribuire 

Aplicare 1 

a) personalul didactic, 

b) personalul didactic auxiliar, 

c) personalul nedidactic 

d) personalul medical 

Electronic 

Informare 1 

a) elevi, 

b) părinți, 
c) parteneri educaționali, 

d) comunitatea locală 

Postare pe: 

a. site-ul școlii; 
b. pagina de Facebook a 

unității de învățământ 

Evidență 2 
a) Consiliu de administrație 

b) Secretar CCIM 
letric 

Arhivare 3     Responsabil cu arhiva letric 
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4. SCOP 

 
Scopul prezentei procedurI este de: 

- A stabili modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire privind activitîțile de pregătire ale elevilor în 

perioada 2-12 iunie 2020, propriul circuit de intrare și de ieșire ale elevilor, personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția spațiului din cadrul 

unității de învățământ; 

Alte scopuri specifice vizează instituirea unei proceduri metodologice care să asigure: 

-desfășurarea examenelor naționale în condiții de siguranță; 

-existența documentației necesare derulării activității menționate anterior; 

-sprijinul organelor abilitate în activități de control, iar pe manager, în luarea deciziei. 

 
5. DOMENIUL DE APLICARE 
  

La aplicarea Procedurii participă Consiliul de Administrație al școlii și comisiile metodice prin disciplinele 

implicate în acest scop. Prezenta procedură se adresează  și se aplică în cadrul Liceului Teologic Baptist din 

Timișoara pe perioada 2-12 iunie și pe perioada examenelor naționale desfășurate în școală.. 

  
 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – OMENCS 5079 / 

2016 cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului, OMENCS Nr. 4742/2016 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al unității 

 Regulamentul intern al unității 

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

 Ordinul comun al MEC și MS nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

  mbolnăvirilor cu SARS-Co -2   n unitățile/instituțiile de   nvățământ  

 Recomandările Comisiei de Medicină Școlară în legătură cu avtivitatea care se va desfășura în cabinetele 

medicale, transmisă de DSP Timiș prin ISJ Timiș cu nr. 3263/ 19.05.2929 

  OUG nr.  70 din din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 

naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative ;  

 nr. 4.916 din 26 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a 

VIII-a în anul şcolar 2019-2020 

 ORDIN nr. 4.248 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, 

interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a  III-

a în anul şcolar 2019-2020 

 Ordinul comun al MEC și MS nr.874/81/22 mai 2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de 

protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 

virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224172
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225099
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7. DEFINITII, PRESCURTĂRI, REFERINTE: 

 
7.1 Definiţii: 

 

Nr. 

crt. 
Termenul Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 Control intern Ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către 

managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări 

rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, 

eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor 

managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea 

fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în 

timp util de informații de încredere, referitoare la segmental financiar și de 

management. 

2 Asigurarea calității Parte a managementului calității, concentrată pe furnizarea încrederii că cerințele 

referitoare la calitate vor fi îndeplinite. 

3 Proces Ansamblu de activități correlate sau în interacțiune care transform elemente de 

intrare în elemente de ieșire. 

4 Procedură/regulament/ 

instrucțiune de lucru 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor 

de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire 

la aspectul  procesual. 

5 Ediție a unei procedure 

operaționale 

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei procedure operaționale, aprobată 

și difuzată. 

6 Revizia în cadrul unei ediții Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a 

uneia sau a mai multor component ale unei ediții a procedurii operaționale, 

acțiuni care au fost aprobate și difuzate. 

7 Compartimentul Subdiviziune organizatorică format prin gruparea, pe baza unor criteria obiective, 

a unui număr rațional de sarcini aflate sub o autoritate unică, în cadrul căreia se 

realizează, în mod permanent, un ansamblu relative omogen de sarcini,necesitând 

cunoștințe specializate de un anumit timp și utilizarea unor metode și tehnici 

adecvate. 

8 Circuit intrare și ieșire parcursul de la intrarea în/ieșirea din unitatea de învățământ, delimitat și 

semnalizat. 

9 Distanțare fizică distanța de cca 2 m dintre elevi din fiecare sală de clasă 

10 Măsuri igienico-sanitare de 

prevenire a infecției cu SARS 

CoV 2 

dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, cancelariei, 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; 

purtarea măștii; igienizarea mâinilor cu dezinfectant și/sau cu săpun și apă, 

folosirea covorașelor dezinfectante. 
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7.2 Abrevieri: 
 

Abrevierea Termenul abreviat 

CA Consiliul de Administrație 

CEAC Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

CSCIM 
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial 

ISJ Inspectoratul Școlar Județean 

MEC Ministerul Educației și Cercetării 

MS Ministerul Sănătății 

 

 

8. DESCRIEREA PROCEDURII 
  

Art. 1  Conducerea unității de învățământ răspunde de implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a 

infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea activităților, pe baza unui program (Anexa nr. 1), în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 2  Consiliul de administrație ale unității de învățământ, va asigura următoarele: 

 

2.1 Formarea grupelor de elevi (organizarea activității): 

2.1.1 grupele pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor se formează din toți elevii școlii, în 

ordine alfabetică, pe clase; 

2.1.2 la prima ședință de pregătire, elevii participanți minori vor prezenta declarația scrisă semnată de 

        părinte/tutore conform anexei(Anexa  nr. 2);  

2.1.3 la prima ședință de pregătire elevii majori vor aduce declarația de luare la cunoștință a  

                     prevederilor prezentei proceduri (Anexa  nr.3 ); 

2.1.4 pentru elevii care nu participă la activitățile de pregătire organizate în unitatea de învățământ se 

asigură o formă de pregătire alternativă (online), echivalentă, dupămasa, planificată de profesorul 

care susține activitatea;   

2.1.5 prezența se face zilnic la intrarea în unitatea de învățământ de către profesorii care susțin 

activitățile 

2.1.6 În situația în care la una dintre grupe se constată că nu a venit nimeni până la ora planificată, 

activitatea va fi desfășurată on-line pentru toți elevii clasei. În acest sens,  se va trimite o invitație 

din ziua precedentă pentru toți elevii, pentru a fi folosită la nevoie. 

2.1.7 Dacă elevii clasei/grupei hotărăsc să nu se deplaseze la școală pentru a participa la pregătire, 

conform planificării, vor anunța prin e-mailul instituțional (... @ltb-tm.ro) cadrul didactic 

respectiv. În acea situație pregătirea se va desfășura în sistem on-line, având aceeași durată ca și 

cea planificată. 

 

2.2 Pregătirea și întreținerea spațiilor pentru activități și a toaletelor: 

2.2.1 suprafețele expuse din sălile de clasă vor fi dezinfectate regulat: asigurarea curățeniei și dezinfectării 

pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a 

pervazurilor - prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, 

înainte și după activitate; 

2.2.2 înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază de clor sau 

alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute; 
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2.2.3 coridoarele și cancelaria vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool; 

2.2.4 pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase (distanțarea 

socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de 

unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur); 

2.2.5 la intrarea în fiecare sală, se amplasează dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini; 

2.2.6 se amplasează dispozitive cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în toaletă; se asigură: 

hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei, dispensere cu săpun, situate lângă lavoare, prosoape de 

hârtie sau uscătoare pentru mâini; 

2.2.7 se realizează curățenia și dezinfectarea fiecărui grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe, 

pardoseala); 

2.2.8 pe ușa sălii de clasă, vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și 

de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2; (Anexa  nr.4 ); 

 

2.3  Circuit de intrare în incinta școlii a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic 
2.3.1 personalul didactic sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea activității și intră în 

incinta școlii deplasându-se pe un traseu marcat (intrarea elevilor); 

2.3.2 în cazul existenței mai multor grupe de elevi participanți la pregătire, ora de intrare în unitatea de 

învățământ se decalează cu câte 10 minute pentru fiecare grupă; programul organizat astfel încât, 

simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe de elevi pe  scelași nivel (etaj); 

2.3.3 accesul în incinta unității de învățământ se face pe traseul de intrare delimitat și semnalizat, 

respectând normele de distanțare fizică, conform schițelor_Circuite interne și externe, evidențiate 

în Anexele 5 și 6 care vor fi afișate în holul de intrare al elevilor. 

2.3.4 părinții pot însoți elevii până la marcajul de la intrarea în unitatea de învățământ dar nu au 

dreptul să staționeze în acest perimetru și nici să intre în curtea școlii; 

2.3.5 pe ușa de la intrarea în clădire și pe ușa sălilor în care se desfășoară activitățile de pregătire, se 

afișează sala repartizată fiecărei grupe și diagrama locurilor în bănci/pupitre (Anexa nr. 7) care 

asigură respectarea distanțării fizice; repartizarea pe săli și diagramele locurilor în bănci/ pupitre 

se transmit în format electronic elevilor și părinților/ tutorilor cu 2 zile înainte. 

2.3.6 accesul elevilor în unitatea de învățământ este permis până la ora prevăzută de program. 

2.3.7 accesul tuturor categoriilor de personal și al elevilor în interiorul unității de învățământ se va 

realiza respectând următoarele etape: 

- utilizarea covorașului de dezinfecție, 

  - dezinfectarea mâinilor, 

   - verificarea temperaturii (cadrul medical desemnat de DSP măsoară temperatura  

                                         elevilor) - temperatură care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius , la trei  

                                         măsurători succesive, la interval de 5 minute între ele- și sub rezerva absenței  

                                         simptomelor virozelor respiratorii; elevii vor prezenta declarația pe proprie  

                                         răspundere a părintelui (Anexa nr.8 ), iar personalul și elevii majori, declarația pe 

                                        proprie conform Anexei 9; 

2.3.8 punctele de dezinfectare și triaj epidemiologic vor fi marcate; 

2.3.9 Personalul medical care realizează triajul epidemiologic respectă întocmai precizările  din 

“Recomandările Comisiei de medicină școlară” 

2.3.10 elevii care nu au măști la intrarea în unitatea de învățământ le vor primi în spațiul special indicat 

de la intrare; 

2.3.11 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 
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în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea 

diagnosticului și conduitei de tratament; 

2.3.12 elevii care corespund din punctul de vedere al stării de sănătate intră în incinta școlii, se 

deplasează pe traseul marcat vizibil și rămân în locurile numerotate de la 1-10, aflate la distanța 

de cca doi metri între ele, până la completarea grupei de elevi; 

2.3.13 după respectarea tuturor etapelor amintite  și formarea grupelor de   elevi, aceștia sunt preluați de 

cadrul didactic care realizează activitățile de pregătire și conduși pe traseul stabilit (marcat 

vizibil) până în sala de clasă; 

2.3.14 la intrarea în sala de clasă, sub supravegherea cadrului didactic, elevul se dezinfectează pe mâini 

și ocupă locul indicat în diagramă. 

 

2.4 Desfășurarea activităților 

2.4.1 desfășurarea activităților de pregătire se face pe baza unui program, comunicat părinților/ 

tutorilor și elevilor cu cel puțin 2 zile înainte de începerea activității; 

2.4.2 grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților; 

2.4.3 elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, pe tot parcursul 

activităților și pauzelor, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber 

în stânga și în dreapta și un rând liber în față și în spate; 

2.4.4 elevii vor avea asupra lor doar instrumente de scris, caiete, manuale, portofolii și instrumente 

geometrice. 

2.4.5 la începutul activității, cadrul didactic prezintă regulile care trebuie respectate pentru a asigura 

protecția sanitară a elevilor  (Anexa nr. 10 ); 

2.4.6 pe durata activităților, elevii și cadrele didactice își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe 

dezinfectante; 

2.4.7 pentru ștergerea tablei, se utilizează mănuși și un dezinfectant de suprafețe; 

2.4.8 durata activităților desfășurate de elevi în sălile de clasă va fi de 155 de minute pentru elevii de 

liceu și de 100 de minute pentru elevii de gimnaziu, cu pauze intermediare de 10 minute; 

2.4.9 pe perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, 

cu cel puțin 10 minute, astfel încât să participe simultan cel mult elevii de la două grupe diferite 

care nu vor interacționa fizic. 

2.4.10 directorul unității de învățământ va informa familiile elevilor care, prin comportamentul lor, pun 

în pericol siguranța sanitară proprie și a participanților la pregătire, sub sancțiunea eliminării de 

la pregătire, în caz de recidivă; 

2.4.11 pe parcursul programului de pregătire, se interzice consumul de alimente; 

2.4.12 deplasarea la grupul sanitar se realizează respectând normele prevăzute în procedură și sub 

supravegherea persoanelor desemnate prin decizie internă; 

2.4.13 la finalizarea activității zilnice, cadrul didactic explică elevilor modul de îndepărtare a măștii de 

protecție și precizează locul în care se depozitează masca folosită, marcat vizibil la ieșire. 

2.5 Circuitul de ieșire: 

2.5.1 după finalizarea activităților de pregătire pentru examene, sub supravegherea cadrului didactic, 

elevii ies pe rând din clasă, în ordine alfabetică, păstrând distanțierea fizică,, îndepărtează masca 

facială și o depozitează în locul stabilit/semnalizat corespunzător (într-un recipient prevăzut cu 

sac de plastic), se dezinfectează pe mâini și primesc o mască nouă (de la persoana desemnată 

prin decizie internă) pentru deplasarea către domiciliu; 

2.5.2 deplasarea către ieșirea din clădire se face sub supravegherea cadrului didactic pe traseul 

semnalizat/marcat corespunzător și comunicat, în prealabil, elevilor; 

2.5.3 traseul de ieșire se semnalizează/marchează în mod corespunzător, inscripționându-se, din loc în 
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loc, cu termenul „ieșire” și cu linii de  marcare a distanțării fizice (cca din doi în doi metri). 

 

2.6 Compartimentul conducere, secretariat și contabilitate 

2.6.1 programul cu publicul prin serviciul secretariat, precum și eventualele audiențe ale conducerii 

unității de învățământ preuniversitar se vor desfășura în condiții de siguranță și securitate, 

privind respectarea normelor igienico-sanitare, a distanței fizice de cca 2 m și purtarea 

echipamentului corespunzător (mască, opțional mănuși): 

2.6.2 audiențele conducerii unității de învățământ preuniversitar se vor desfășura și în regim online, 

sub forma video-conferinelor, după o programare prealabilă stabilită telefonic prin secretariatul 

școlii; traseul spre direcțiune/secretariat/ contabilitate/ sala profesorală/ cabinete/ laboratoare va 

fi marcat corespunzător (vezi Anexa 11) 

  
 

9. RESPONSABILITĂŢI: 

 

 

9.1 Conducerea unității de învățământ 

9.1.1 planifică/ coordonează întreaga activitate a personalului angajat, precum și programul de 

pregătire a elevilor, în vederea susținerii activității de pregătire, cu respectarea nomelor în 

vigoare; 

9.1.2 comunică și conlucrează cu administratorul financiar, precum și cu întreg personalul medical și 

cadrele didactice din unitate, cu privire la activitățile educaționale care se desfășoară în instituția 

de învățământ; 

9.1.3 transmite intern prezenta procedură tuturor angajaților și asigură comunicarea internă privind 

cunoașterea și asumarea acestor norme procedurale, pentru care toți angajații instituției semnează 

de luare la cunoștință; 

9.1.4 desemnează o persoană, prin decizie internă, care să transmită, conform solicitărilor, după caz, 

toate comunicările interne înspre autorităților publice locale, DSP Timiș și IȘJ Timiș, după o 

evaluarea internă riguroasă a situației/ situațiilor. 

 

 

 

9.2 Personalul didactic 

9.2.1 însoțește elevii pe traseul marcat pe hol către sala în care urmează să se desfășoare 

activitatea de pregătire; 

9.2.2 desfășoară activitățile de pregătire, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând 

distanța fizică de cca 2 m; 

9.2.3 supraveghează și contribuie la respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică 

dintre elevi, precum și a tuturor măsurilor igienico-sanitare de prevenire și combatere a 

prevenirii cu infecția SARS-CoV-2.; 

9.2.4 însoțește elevii la ieșirea din sala de clasă; îi însoțește pe traseul marcat până la ieșirea 

din incinta școlii. 

9.2.5 însoțesc elevii pe traseul de la intrarea în unitatea de învățământ, până în sala de clasă și 

retur, spre ieșirea din unitatea de învățământ, la finalizarea activităților. 

9.2.6 respectă sensurile de deplasare din curtea școlii și de pe coridoare spre sălile de clasă și 
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alte încăperi, în care își desfășoară activitatea, conform marcajelor și semnelor 

convenționale. (vezi Anexa nr. 12) 

9.2.7 ocupă doar acele locuri în incinta spațiilor comune, sala profesorală și în sălile de clasă, 

marcate/ etichetate prin semne convenționale specifice. (vezi Anexa 13) 

9.2.8 supraveghează și contribuie la respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre 

elevi, precum și a tuturor măsurilor igienico-sanitare de prevenire și combatere a prevenirii cu 

infecția SARS-CoV-2.  
 

 

 

 

9.3 Elevii 

9.3.1 sosesc la școală cu 15-20 minute înainte de începerea cursurilor și intră în unitatea de 

învățământ, deplasându-se pe traseul marcat; 

9.3.2 așteaptă distanțați triajul epidemiologic; 

9.3.3 își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant, iar pentru mâini, 

folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în imediata apropiere a ușii de la 

intrare; 

9.3.4 așteaptă formarea grupelor de elevi în spațiul special amenajat (sala multifuncțională); 

9.3.5 se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; 

9.3.6 vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților; 

9.3.7 se așază la distanță de cca 2 metri unul de celălalt, purtând măști pe toată perioada de 

pregătire; 

9.3.8 beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot merge, pe rând, la 

grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi revin în sala de clasă, sub supraveghere; 

9.3.9 pe parcursul activităților de pregătire (activitate propriu-zisă, plus pauze intermediare) elevii 

nu vor părăsi incinta școlii. 

9.3.10 părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic și se deplasează pe 
traseul marcat spre ușa destinată pentru ieșire, aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special 

amenajat și semnalizat corespunzător și primesc o mască nouă de la persoana responsabilă cu 

distribuirea măștilor; 

9.3.11 semnalează orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii zilnice; 

 

9.4 Personalul didactic auxiliar 

9.4.1 sosește în unitate deplasându-se pe traseul marcat; 

9.4.2 așteaptă distanțați la cca 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea școlii, să fie 

preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care 

temperatura lor depășește 37,3 grade Celsius la trei măsurători succesive, efectuate la 

interval de cel puțin 5 minute între acestea nu le este permisă intrarea în unitate; 

9.4.3 desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând 

distanța fizică de cca 2 metri; 

9.4.4 persoana desemnată (secretarul unității școlare) informează DSP despre depistarea unor 

cazuri suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din 
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cadrul unității de învățământ; 

9.4.5 asigură și urmăresc creditele aprobate pe coordonatele clasificaţiei bugetare specifice 

domeniului de aplicare al procedurii (contabilul unității); 

9.4.6 efectuează operațiunile contabile în vederea achiziționării materialelor și echipamentelor 

necesare aplicării prezentei proceduri în contextul prevenirii şi combaterii infectării cu 

SARS-CoV-2; 

9.4.7 asigură la intrarea în unitatea de învățământ, materialele și echipamentele de protecție 

(covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.); 

9.4.8 asigură aprovizionarea ritmică și constantă cu materiale și ustensile de curăţenie, precum și 

distribuirea către îngrijitori/ personalul nedidactic a tuturor echipamentelor de curățenie; 

9.4.9 monitorizează activitatea personalului nedidactic, privind calitatea curăţeniei, întreţinerea 

spațiilor clădirilor, a curţilor, a spaţiilor verzi şi a trotuarelor din incinta instituției de educație, 

conform sectoarelor de activitate; 

9.4.10 planifică activitatea personalului din subordine și realizează repartizarea justă şi echitabilă a 
activității pe sectoare de activitate, pentru fiecăre îngrijitoare în parte; 

9.4.11 instruiesc periodic sau ori de câte ori este cazul îngrijitorii de curățenie, cu privire la 
procedura internă de efectuare a curățeniei, modul de utilizare a substanțelor chimice de 

curățenie, normele de consum ale materialelor de curățenie, conform precizărilor stabilite de 

către producător, privind securitatea și sănătatea în muncă și la locul de muncă; precum și cu 

privire la folosirea echipamentelor de protecție; 

9.4.12 întocmesc săptămânal și afișează graficele de efectuare a curățeniei pentru fiecare sector de 

activitate; 

9.4.13 afișează mesaje de informare și de interes public, cu privire la normele igienico-sanitare și de 

prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu 

elevii; 

9.4.14 raportează activitatea desfăşurată şefului ierarhic superior, semnalând orice problemă apărută 

în desfăşurarea activităţii zilnice. 

 

9.5 Personalul nedidactic 

9.5.1 sosește în unitate deplasându-se pe traseul marcat; 

9.5.2 așteaptă distanțați la cca 2 metri între ei, purtând masca pe față, la intrare, să fie preluați de un 

cadru medical, pentru a li se măsura temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 

37,3 grade Celsius, la trei măsurători succesive, efectuate la interval de cel puțin 5 minute 

între acestea nu le este permisă intrarea în unitate; 

9.5.3 raportează activitatea desfăşurată şefului ierarhic superior, semnalând orice problemă apărută 

în desfăşurarea activităţii zilnice. 

9.5.4 Ingrijitorii de curăţenie 

9.5.4.1.1 desfășoară activitățile de igienizare/ dezinfecție, aerisire, înaintea începerii 

programului, pe o durată de 2 ore/2 ore și la finalizarea programului, purtând mască 

pe tot parcursul acestora și păstrând distanța fizică de cca 2 m; 

9.5.4.1.2 utilizează echipamentul de protecţie (mănuși, mască de protecție, schimbată la 4 ore 

sau ori de câte ori este necesar, dacă aceasta devine defectă sau se deteriorează, 

halatul de serviciu etc.); 



LICEUL 

TEOLOGIC BAPTIST 

TIMIȘOARA 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
 

ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE A 

EXAMENELOR NAȚIONALE, 2-12 IUNIE 

Ediția: 1 

Nr. exempl. ____ 

Revizie: ______ 

Departament: 

DIRECȚIUNE 
Cod. COD: PS 7.5-05.1 

Nr de ex. ______ 

Pagina ___ din __ 

Exemplar nr. ___ 
 

 

9.5.4.1.3 își planifică activitatea proprie conform indicaţiilor primite, în vederea optimizării 

timpului de îndeplinire a tuturor sarcinilor de serviciu; 

9.5.4.1.4 efectuează curăţenia înainte de începerea activităților educaționale cu elevii, după 

încheierea activităților educaționale sau ori de câte ori este nevoie, în spațiile unde se 

desfășoară activități specifice instituției, prin parcurgerea etapelor din instructaj și 

conform sectoarelor de activitate (holuri, săli de clasă, birouri, grupuri sanitare); 

9.5.4.1.5 colectează măștile, utilizate de către elevi și întreg personalul unității în locurile 

special amenajate (holul de intrare în biserică); 

  

9.6 Părinții 

9.6.1 instruiesc copiii în legătură cu aplicarea/utilizarea măștii de protecție și în ce privește 

comportamentul dezirabil pe perioada activităților de pregătire; 

9.6.2 răspund pentru siguranța elevilor pe traseul de la domiciliu la unitatea de învățământ și retur; 

9.6.3 răspund de corijarea comportamentului fiului/ fiicei care pune în pericol siguranța sanitară 

proprie și a participanților la pregătire, sub sancțiunea eliminării de la pregătire, în caz de 

recidivă; 

9.6.4 iau la cunoștință de eliminarea fiului/fiicei care a pus în pericol siguranța sanitară proprie și a 

participanților la pregătire primind comunicarea de la diriginte. 

 

 

 

10. RISCURI SEMNIFICATIVE: 

 
10.1 cadrul didactic care desfășoară activități de pregătire are temperatura peste 37,3 C, prezintă 

simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară. 

10.2 să nu se respecte regulile stabilite pentru siguranța sanitară de către unii elevi participanți. 

 

 
 

11. EVALUARE: 

 

 

(a) METODE ȘI INSTRUMENTE: 

1. Monitorizarea aplicării cu exactitate a prevederilor privind procesul decizional. 

2. Documente colectate. 

 

 

(b) INDICATORI: 

1. Existența dotărilor necesare realizării sarcinilor cerute (Anexa nr. 14). 

2. Existența deciziilor părinților privin participare elevilor. 

3. Existența tuturor documentelor menționate de prezenta procedură. 
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12. ANEXE: 

 
Anexa nr. 1 Programul activităților / Orarul 

Anexa nr. 2 
Declarația scrisă a părinelui pentru decizia de participare și de luare la cunoștință de prevederile 

procedurii PS 7.5-05.1 

Anexa nr. 3 Declarația scrisă a elevului major, de luare la cunoștiință a prevederilor procedurii PS 7.5-05.1 

Anexa nr. 4 Mesaj de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 

Anexa nr. 5 Schița circuitului intern 

Anexa nr. 6 Schița circuitului extern 

Anexa nr. 7 Constituirea grupelor 

Anexa nr. 8 Declarația pe proprie răspundere elevi (DSP) 

Anexa nr. 9 Declarația pe proprie răspundere personal (DSP) 

Anexa nr. 10 Regulile care trebuie respectate pentru a asigura protecția sanitară a elevilor 

Anexa nr. 11 Schița traseului personalului. 

Anexa nr. 12 Marcaje, semne convenționale 

Anexa nr. 13 Marcaje locuri ocupate de personalul didactic 

Anexa nr. 14 Lista dotărilor necesare realizării sarcinilor cerute de legislația specifică 

 

ANEXA NR. 1 

 

PROGRAMUL  / ORARUL  ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE 

 

a) Planificarea intervalelor de timp 

  

Clasa a VIII-a 

 

SERIA I: 8.40-9.00 - Realizarea triajului epidemiologic  

  9.00-9.45 - Prima oră de pregătire (I-1) 

  9.55-10.40 - A doua oră de pregătire (I-2) 

 

SERIA II: 10.30-10.50 - Realizarea triajului epidemiologic 

  10.50-11.35 - Prima oră de pregătire  (II-1) 

  11.45-12.30 - A doua oră de pregătire (II-2) 

 

Clasa a XII-a 

SERIA I: 8.00-8.30 - Realizarea triajului epidemiologic 

  8.30-9.15 - Prima oră de pregătire (I-1) 

  9.25-10.10 - A doua oră de pregătire (I-2)  

  10.20-11.05 - A treia oră de pregătire (I-3) 

  

SERIA II: 10.50-11.15 - Realizarea triajului epidemiologic 

  11.15-12.00 - Prima oră de pregătire (II-1) 

  12.10-12.55 - A doua oră de pregătire (II-2) 

  13.05-13.50 - A treia oră de pregătire (II-3) 
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b) Repartizarea grupelor pe zile (orarul) 

 

A. GIMNAZIU 

ZIUA Clasa Disciplina 
Seria I Seria II 

I-1 I-2 II-1 II-2 

2 8 Limba română Se realizează în sistem on-line 

3 8 Matematică G1 G1 G2 G2 

4 8 Limba română Se realizează în sistem on-line 

5 8 Matematică G3 G3 G4 G4 
       

9 8 Matematică G2 G2 G1 G1 

10 8 Limba română Se realizează în sistem on-line 

11 8 Matematică G4 G4 G3 G3 

12 8 Limba română Se realizează în sistem on-line 

 

 

 

B. LICEU 

  

ZIUA Clasa Disciplina 
Seria I Seria II 

I-1 I-2 I-3 II-1 II-2 II-3 

2 12 A 
Lb. română G1 G1 G1 G2 G2 G2 

Istorie G3 G3 G3 G4 G4 G4 

3 12 B 
Lb. română G1 G1 G1 G2 G2 G2 

Matematică G3 G3 G3 G4 G4 G4 

4 12A 
Lb. română G3 G3 G3 G4 G4 G4 

Istorie G1 G1 G1 G2 G2 G2 

5 12B 
Lb. română G3 G3 G3 G4 G4 G4 

Matematică G1 G1 G1 G2 G2 G2 
         

9 12 A 
Lb. română G1 G1 G1 G2 G2 G2 

Istorie G3 G3 G3 G4 G4 G4 

10 12 B 
Lb. română G1 G1 G1 G2 G2 G2 

Matematică G3 G3 G3 G4 G4 G4 

11 12A 
Lb. română G3 G3 G3 G4 G4 G4 

Istorie G1 G1 G1 G2 G2 G2 

12 12B 
Lb. română G3 G3 G3 G4 G4 G4 

Matematică G1 G1 G1 G2 G2 G2 
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ANEXA NR. 2 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE (părinți) 

 

 
 

  

 

Subsemnnatul/subsemnata ___________________________________________ în calitate de 

părinte/tutore  al elevei/elevului __________________________________ din clasa a VIII-a / XIIA / 

XIIB,  prin prezenta am luat la cunoștință de prevederile art. 14 lit. c) din OMEC/OMS nr. 4267/841/2020 

privind participarea copilului meu la activitățile de pregătire organizate de Liceul Teologic Baptist din 

Timișoara la sediul acestuia și vă informăm că după ce am evaluat încadrarea în grupele de risc a 

copilului meu sau a membrilor din familia împreună cu care locuim (persoane care suferă de afecțiuni 

cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani), am decis: 

PARTICIPAREA copilului meu la aceste activități, în perioada 2-12 iunie, conform orarului 

afișat pe site-ul școlii. 

Am luat la cunoștință prevederile prezentei proceduri printre care și cea prin care elevii care pun în 

pericol siguranța sanitară proprie și a participanților la aceste activități vor fi eliminați de la pregătire 

conform art. 2, alin. 2.4.10 

De asemenea, mă oblig ca în situația în care îmi schimb decizia să înștiințez imediat diriginta/ 

dirigintele clasei pe adresa de WhatsApp, sau e-mail (NU telefonic). 

 

 

Data,         Semnătura părintelui/tutore 
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ANEXA NR. 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE  (elevi majori) 
 

 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., elev/elevă în clasa 

.............................,   de   la   .........................................................., având împlinită vârsta de 18 ani vă informez că                          

voi   participa   la   pregătirea pentru Examenul național de bacalaureat 2020 organizat de iceul Teologic Baptist din 

Timișoara conform orarului comunicat pe site-ul școlii pentru perioada 2 - 12 iunie 2020. 

Am luat la cunoștință prevederile prezentei proceduri printre care și cea prin care elevii care pun în 

pericol siguranța sanitară proprie și a participanților la aceste activități vor fi eliminați de la pregătire 

conform art. 2, alin. 2.4.10 

 

Data:................................... 

Semnătura elevului :.............................................. 
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ANEXA NR. 4 

 

(LISTE DE PROBLEME, AFIȘE TEMATICE) 
 

LISTĂ DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚILOR  

PENTRU CONDUCEREA ȘCOLII,  

CADRE DIDACTICE ȘI PERSONAL AUXILIAR 
 

 

1. Promovați și demonstrați spălarea periodică a mâinilor și comportamente pozitive de igienă, 

monitorizând gradul de adoptare a acestor comportamente. Asigurați accesul la toaletele adecvate, curate 

și separate pentru fete și băieți 

 Asigurați-vă că există săpun și apă curată la spațiile de spălare a mâinilor adecvate vârstei; 

 Asigurați existența de toalete sau latrine adecvate, curate și separate pentru fete și băieți.  

 Montați instalații pentru igienizarea mâinilor în toalete, săli de clasă, holuri și aproape de ieșiri, 

unde este posibil; 

 Asigurați existența de toalete sau latrine adecvate, curate și separate pentru fete și băieți.  

 

2. Curățați și dezinfectați clădirile școlilor, sălile de clasă și, în special, instalațiile de apă și canalizare, cel 

puțin o dată pe zi, în special suprafețele care sunt atinse de multe persoane (balustrade, mese de luat 

prânzul, echipament sportiv, mânerele ușilor și ferestrelor, jucării, materiale didactice etc.).  

 Utilizați hipoclorit de sodiu la 0,5% (echivalent 5000 ppm) pentru dezinfectarea suprafețelor și 

alcool etilic 70% pentru dezinfectarea obiectelor mici; asigurați echipament adecvat pentru 

personalul de curățare. 

 

3. Măriți fluxul de aer și ventilația acolo unde clima o permite (ferestre deschise, folosiți aer condiționat 

acolo unde este disponibil etc.).  

 

4. Afișați mesaje care încurajează bunele practici de igienă a mâinilor și a căilor respiratorii.  

 

5. Asigurați-vă că gunoiul este dus zilnic și aruncat în siguranță.  
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LISTĂ DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚILOR  

PENTRU PĂRINȚI/ TUTORI & MEMBRII COMUNITĂȚII 
 

1. Monitorizați starea de sănătate a copiilor dumneavoastră și țineți-i acasă dacă sunt bolnavi  

2. Învățați-i pe copii și insistați asupra bunelor practici de igienă  
 

 Spălați-vă frecvent mâinile cu apă curată și săpun. Dacă nu aveți la îndemână apă și săpun folosiți 

dezinfectant de mâini pe bază de alcool cu cel puțin 60% alcool.  

             Spălați-vă întotdeauna cu săpun și apă dacă mâinile sunt vizibil murdare.  
 

 Asigurați-vă că aveți la dispoziție apă potabilă din surse sigure și că toaletele sau latrinele sunt curate și 

funcționale la domiciliu.  
 

 Asigurați-vă că deșeurile sunt colectate, depozitate și evacuate în siguranță.  
 

 Tușiți sau strănutați într-un șervețel sau în pliul cotului și evitați atingerea feței, a ochilor, gurii și nasului. 
 

3. Încurajați-vă copiii să pună întrebări și să își exprime sentimentele în fața dumneavoastră sau a profesorilor. 

Nu uitați că reacțiile copilului dumneavoastră la stres pot fi diferite, fiți răbdători și îngăduitori.  
 

4. Preîntâmpinați stigmatizarea, folosind informații factuale și reamintiți-le elevilor să arate empatie unii față 

de ceilalți.  
 

5. Coordonați-vă cu conducerea școlii pentru a primi informații și întrebați cum puteți contribui la eforturile 

școlii de a spori siguranța.  

 

LISTĂ DE VERIFICARE A ACTIVITĂȚILOR 

 PENTRU ELEVI 
 

1. Într-o astfel de situație, este normal să te simți trist, îngrijorat, confuz, speriat sau furios. Trebuie să știi că nu 

ești singur și că poți vorbi cu o persoană de încredere, precum părinții sau profesorii tăi, astfel încât să fiți în 

siguranță atât tu, cât și școala ta.  

 Pune întrebări; învață și informează-te din surse de încredere. 
  

2. Protejează-te pe tine și pe ceilalți  

 Spală-te pe mâini frecvent, întotdeauna cu săpun și apă, cel puțin 20 de secunde.  

 Amintește-ți să nu îți atingi fața.  

 Nu folosi cești, tacâmuri, alimente sau băuturi la comun cu ceilalți.  
 

3. Fii printre primii care se asigură că tu, școala ta, familia și comunitatea ta sunteți în siguranță.  

 Transmite familiei, prietenilor și, în special, copiilor de vârste mici ce ai învățat despre prevenirea bolii.  

 Fii un exemplu pentru ceilalți, strănutând sau tușind în pliul cotului și spălându-te pe mâini, mai ales 

pentru membrii tineri ai familiei.  
 

4. Nu îți stigmatiza colegii și nu tachina pe nimeni din cauza bolii sale; nu uita că virusul nu ține cont de 

frontiere geografice, etnie, vârstă, abilități sau gen.  
 

5. Spune-le părinților sau unui alt membru al familiei ori celor care te îngrijesc dacă te simți rău și cere să 

rămâi acasă.  
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PRECAUȚII  

conform cu OMMPS/MS nr.  3577/831/2020, ART. 1, lit. h 

 

 

 

1. menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 

2. menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu 

dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; 

3. evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/nedezinfectate; 

4. menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică 

folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi 

aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 

5. limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m; 
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OBLIGAȚII ALE ANGAJAȚILOR 

conform cu OMMPS/MS nr.  3577/831/2020, ART.2 
 

 

a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii 

de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii 

coronavirusului SARS CoV-2; 

b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de 

angajatori; 

c) își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) 

cu un echipament nou; 

d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de 

câte ori revin în sediu; 

e) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, 

simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, 

stare generală alterată); 

f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării 

cu virusul SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru; 

g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, 

în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112; 

h) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza 

adeverinței eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu; 

i) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru 

concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică 

din județul în care își desfășoară activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de 

carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice suportă integral indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor 

angajați; 

j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și 

persoana simptomatică; 

k) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 

l) își spală și își dezinfectează mâinile; 

m) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator; 

n) evită staționarea în spațiile comune; 

o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea; 

p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea 

angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite 

din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire 

profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, 

nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și 

în exteriorul unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane. 
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ANEXA NR. 7 

COMPONENȚA GRUPELOR ȘI REPARTIZAREA PE SĂLI 
 

a) Repartizarea elevilor pe grupe 

 

Clasa a VIII-a 

 

 G1-8  G2-8  G3-8  G4-8 

1 Aniţei S.L. Ioana Anamaria 8 Budai C.V. David Jeroen 15 Hențiu A.L. Alexandra 22 Păunescu  R.S. Lorena 

2 Belciug V. David 9 Cojocaru D.G. Delia Raluca 16 Huțuleac E.V. Paul 23 Păunescu  R.S. Natali 

3 Berindea C. Raul Darius 10 Crăineanu E. Ariana 17 Ianoșel S.M. Iuliana Estera 24 Petrescu Flavia Priscilla 

4 Bivol C. Luigi Albert David 11 Crisan D. Anely Lorena 18 Kovacs E. Daria Ruth 25 Pop-Murariu C.A. Dorothea 

5 Bolovan T. Darius Stefan 12 Crișan S.L. Petru  19 Lungu C.M. David Moise 26 Reștea Elias 

6 Bosoi C. Amalia Maria 13 Forțu R.M.  Elisei 20 Malanca V. Darius Raul 27 Rus  D. Lucas Daniel 

7 Brojban  T. Alin 14 Gabor D. Debora Daniela 21 Olaru I. Emanuel Antonio 28 Sabou A.  Isac Andrei 

      29 Secara  R.D. Sarah 

 

Clasa XII-a A 

 

 G1-12A  G2-12A  G3-12A  G4-12A 

1 Ailincăi  V. Rebeca 8 Crumpei I.  Ieremia 16 Magdici  I. Amiela Alexandra 23 Puţintelu  M. Mihaela Irina 

2 Aioanei  V. Vlad Andrei 9 Csengeri  C. Diana Mariana 17 Mitroi  C. Raul 24 Sabou G.D. Iosua 

3 Balaș  V. Estera Ligia 10 Dedan  I.D. Andrada 18 Morariu  C.N.  Emanuela 25 Silaghi A. Diana Naomi 

4 Bălan  L.D. Andreea 11 Dedan  I.D. Sarah 19 Olariu  I.L. Patricia 26 Simion V. Mădălin-Alin 

5 Besenszky  I.G. Gabriela Maria 12 Florea S. Damaris Patricia 20 Pantea C. Cristian Micael 27 Soreanu M. Raul Marian 

6 Boboc  C. A. Rebeca 13 Iosub F. Andreea 21 Popa  N. Adelina 28 Stan  A. Adrian Denis Beniamin 

7 Cotu D. Mihaela Cornelia 14 Jivi  N.I. Daniel 22 Prîsniac  M. Valeria Adina 29 Stojkov  M. David 

  15 Kovacs  E. Violeta Timeea   30  Vrancuța P. Lidia 

 

Clasa XII-a B 

 

 G1-12B  G2-12B  G3-12B  G4-12B 

1 Balaș  V. Liviu Onisim 8 Ciuruc B.V. Rahela Naomi 15 Magda M. Paul  22 Potra D. Diana Estera 

2 Bolojan C.A. Radu Cassian 9 Cociorvan  P. Naomi  16 Mărgărit  I.  Daniel  23 Seica L. Diana  

3 Bulgăr S. Emily Beatrice 10 Cofarea  F. Andrei Robert 17 Medre B. Miriam Iuliana 24 Stan  D.O. Emanuel Ovidiu 

4 Carcea  C. Gabriel Costel 11 Crașovan V. Alexandru  18 Nica-Brînzei M. Samuel  25 Subi  S. Sorina Laura 

5 Căpuşan M. Adrian  12 Dumitrescu  C. Delia  19 Oancea T. Daniela Andreea 26 Ungureanu C. Patrick Samuel 

6 Ciacia  C.D.  Hristu Samuel 13 Fîntînaru F.S. Adrian Cristian 20 Petcu D. Vlad Gavril 27 
Vereștiuc V. Ionuț Adrian  
Viorel 

7 Cioloca  V. Adam  14 Julean L. Leonard Cristian 21 Pogan F.D. Florin Andrei 28 Vițelariu G.C. Darren 

      29 Zatic S. Diana  
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b) Repartizarea grupelor pe săli 

 

Clasa a VIII-a 

Grupa Sala Codul sălii 

G1-8 P-1 clasa 6 

G2-8 P-2 clasa 7 

G3-8 P-3 clasa 8 

G4-8 P-4 clasa 5 

 

 

Clasa XII-a A 

Grupa Sala Codul sălii 

G1-12A I-1 11A 

G2-12A I-2 11B 

G3-12A II-1 9A 

G4-12A II-2 9B 

 

 

Clasa XII-a B 

Grupa Sala Codul sălii 

G1-12B I-3 10A 

G2-12B I-4 10B 

G3-12B II-3 12A 

G4-12B II-4 12 B 

  

 

c) Oglinda sălii (va fi afișată la intrarea în sală) 
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ANEXA NR. 8 

  

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

(Direcția de Sănătate Publică) 

 

Părinți, pentru elevii minori 

 

 

 

                        Subsemnatul ( Numele și prenumele)…………………………………., în calitate de 

părinte/ocrotitor legal al elevului………………………………………………………………., născut la 

data de ……………………………, cu domiciliul în Localitatea  ……………………..., Strada 

…………………………………………………, Nr. ………, Bloc …….., Scara ……….., Apartament 

………………., din clasa a ………, la  LICEUL TEOLOGIC BAPTIST din TIMIȘOARA, cunoscând 

prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că în ultimele 

14 zile, acesta : 

 Nu a prezentat simptome specifice infecției CO ID-19 ( febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 

dificultăți de respirație, diaree etc. ). 

 Nu a fost diagnosticat cu COVID-19. 

 Nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune. 

 

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul : 

 Nu a avut nici o problemă de sănătate. 

 A avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a 

documentelor medicale corespunzătoare ( scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital ). 

 

 

 

 

Data : ……………………………..                                                         Semnătura , 

 

 

 

Persoana de contact: 

Numele ……………………………………………………………………………………./ 

calitatea……………………………………………… 

Nr. Telefon : ……………………………………………………………….. 
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ANEXA NR. 9 

  

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
(Direcția de Sănătate Publică) 

 

Angajați, elevi majori 

 

 

 

 

 

 

 

                        Subsemnatul ( Numele și prenumele)…………………………………………….., angajat la 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST din TIMIȘOARA, în calitate de ......................................................... ,  

cunoscând prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că 

în ultimele 14 zile : 

 Nu am prezentat simptome specifice infecției CO ID-19 ( febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, 

dificultăți de respirație, diaree etc. ). 

 Nu am fost diagnosticat cu COVID-19. 

 Nu am venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această afecțiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data : ………………………                                                      Semnătura , 
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 ANEXA NR. 10 

 

REGULI CARE TREBUIE RESPECTATE 
 PENTRU A ASIGURA PROTECȚIA SANITARĂ A ELEVILOR 

Școala noastră este pregătită să ia toate măsurile de siguranță pentru ca pregătirea și examenele să se 

desfășoare fără riscuri atât pentru sănătatea elevilor și a familiilor lor, cât și pentru cea a profesorilor. 

Totuși, trebuie să știm și să respectăm câteva reguli de igienă și reguli care privesc distanța față de ceilalți. 

Iată, mai jos, câteva dintre ele. Urmate cu strictețe, aceste sfaturi te vor ajuta să te protejezi pe tine, pe 

colegii și prietenii tăi, pe membrii familiei. 

1. Spală-te pe mâini cât mai frecvent posibil: de fiecare dată când pleci de acasă, când intri în școală, 

când folosești toaleta sau când atingi obiecte pe care le-au atins și alții. Spală-te pe mâini cu apă și 

săpun cel puțin 20 de secunde. Nu uita să te speli pe mâini înainte de a pune masca și după ce ai 

dat-o jos. Dacă nu ai la dispoziție apă și săpun, folosește un dezinfectant pe bază de alcool. 

2. Din geanta de școală nu trebuie să-ți lipsească un dezinfectant de mâini și cel puțin două măști. Ai 

grijă să le ai mereu la tine. Pune-le lângă penar sau manuale, ca să le ai tot timpul la îndemână și să 

nu le uiți acasă. 

3. Dacă folosești transportul în comun ca să mergi și să vii de la școală, folosește mereu masca în 

autobuz/microbuz/troleu/tramvai și curăță mâinile cu dezinfectant când cobori. Pentru a te proteja 

și pe tine, dar și pe ceilalți, poartă masca atât peste gură, cât și peste nas. Când îți pui masca, 

atinge-o numai de elastic/mânere, la fel și când o dai jos. 

4. Asigură-te că nu ai temperatură și nu te simți rău înainte de a pleca de acasă. La școală, ți se va lua 

temperatura cu un termometru cu infraroșu. Dacă temperatura unui elev este peste 37.3 grade, va 

trebui să se întoarcă acasă. Dacă ai temperatură, simți că ești răcit sau te simți rău în general, stai 

acasă și spune-le părinților, care îi vor anunța pe profesori. 

5. Pentru siguranța ta, în școală va fi mereu prezent un medic. Dacă îți este rău, anunță profesorii, iar 

medicul te va consulta și îți va spune ce să faci.   

6. Când ajungi la școală, păstrează distanța față de colegi. Poate nu v-ați mai văzut de multă vreme, 

dar evitați să vă luați în brațe, să dați noroc sau să bateți palma. În clasă și în pauză, folosește 

marcajele și indicațiile ca să poți păstra distanța față de ceilalți. 

7. Dacă îți vine să strănuți sau să tușești, folosește un șervețel sau fă-o în pliul cotului. Spală-te pe 

mâini sau dezinfectează-le după aceea. Dacă ai folosit un șervețel, arunca-l imediat într-un coș de 

gunoi cu capac. 

8. Chiar dacă este tentant, nu fă schimb de obiecte cu colegii – pixuri, gumă de șters, cărți sau caiete. 

Trebuie să eviți cât mai mult atingerea obiectelor și suprafețelor din jur, care pot fi contaminate și 

te pot infecta. Nu uita, mai ales, ca, după ce atingi o suprafață, nu trebuie să-ți atingi fața. 

9. Dezinfectează-ți constant telefonul mobil, mai ales dacă l-ai folosit la școală sau în mijloacele de 

transport. 

Pentru a obține o notă bună la examen, trebuie mai întâi să fii prezent. Dacă te îmbolnăvești înainte de 

examen din cauză că nu ai respectat toate regulile de igienă, nu ai purtat masca în spațiile închise și nu ai 

păstrat distanța față de colegi sau prieteni, va trebui să stai câteva săptămâni în izolare sau în spital.  
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ANEXA NR. 12 

 

MARCAJE, SEMNE CONVENȚIONALE 
 

 

 

LISTĂ 

 

- Limită intrare (până la această limită au voie și părinții) 

- Punct de triaj epidemiologic 

- Punct de dezinfecție 

- Marcaj trasee (modele folosite cu semnificația lor) 

- Indicatoare ieșire (spre ieșire) 

- Loc de depunere a măștilor folosite 

- etc. 
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ANEXA NR. 14 

 

LISTA MATERIALELOR  
NECESARE REALIZĂRII SARCINILOR CERUTE 

 

 

Nr. 

crt. 
PRODUSUL/ARTICOLUL EXISTENȚA OBSER AȚII 

1 termometru noncontact DA  

2 dispensere DA  

3 covorașe dezinfectante DA  

4 măști de protecție DA  

5 substanțe dezinfectante pentru mâini DA  

6 săpun DA  

7 prosoape de hârtie DA  

8 hârtie igienică DA  

9 
substanțe biocide pe bază de clor sau alcool pentru dezinfectarea 

suprafețelor și mobilierului 
DA 

 

10 Coș pentru colectare măștilorpurtate DA  

 

 

  

 


