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1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA 

EDIȚIEI SAU DUPĂ CAZ, A REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI PROCEDURII 

OPERAȚIONALE 

Elaborat Director, presedinte CA: Tittes Gherman 

Mihaela 

Semnătura: 

Director adjunct, membru CA: Cioc Bianca  Semnătura: 

Membru CEAC: Tarța- Moga Ana Semnătura: 

Administrator financiar: Deac Cristina Semnătura: 

Administrator de patrimoniu: Rujoi Claudia Semnătura: 

Informatician: Pavel Aurelian Semnătura 

Verificat Membru CA: Drăgan Cristina Semnătura: 

Aprobat Director: Tittes – Gherman Mihaela Semnătura: 

 

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII 

OPERAȚIONALE 

 Ediţia / revizia în 

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 x x  septembrie 2020 

2.2. Revizia 1 x x Februarie 2021 

 

3. LISTA CUPRIZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ 

CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.1. Informare 1 Conducere Director Tittes 

Gherman 

Mihaela 

10.09. 

2020 

08.02.2021 

 

3.2  Aplicare 1 Toate 

compartiment

Responsabili 

comisii/Arii 

Tarta Moga 

Ana 

Lazăr 

10.09.  
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ele conform 

organigramei 

curriculare 

 

 

 

 

Conducători 

comparti-

mente 

Carmen 

Suciu Elena 

Ciuchină 

Adela 

Sîrbu Ion 

Curcji Irina 

Rusu Jozsef 

Medrea 

Ovidiu 

Deac 

Cristina 

Rujoi 

Claudia 

2020 

 

08.02.2021 

3.3.  Aplicare 1 Comisia 

diriginților 

Responsabil Coșara 

Adina 

10.09. 

2020 

08.02.2021 

 

3.4. Arhivare 1 Arhivă Secretar şef Medrea 

Tatiana 

  

 Alte 

scopuri 

- - -  - - 

                                                                          Data intrării în vigoare: 14 septembrie 2020 

                                                                                                                               08. februarie 2021 
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4. REFERINŢE 

 

 Ordin al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2GHID pentru 

începerea cursurilor în anul şcolar 2020-2021; MINISTERUL EDUCAȚIEI Nr. 3.235 din 4 

februarie 2021, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 93 din 4 februarie 2021 

 GHID pentru învățământul profesional și tehnic; 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulament - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

conformitate cu  OMEC nr. 5447/2020; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ - nr de înregistrare 1630 din 

14.10.2020 și validat   în C.A. din 14.10.2020. 

 

5. SCOPUL PROCEDURII  

     Scopul acestei proceduri este de: 

     1) reglementare a accesului și a părăsirii unității școlare:  

     -  de către elevi și  personalul angajat al școlii în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2 ; 

 -  de către persoanele străine 

     2) stabilirea responsabilităților privind gestionarea modului de acces în unitatea noastră de 

învățământ în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2; 

     3) stabilirea şi aplicarea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în 

timpul desfăşurării activităţilor didactice şi asigurarea securității și siguranței elevilor, personalului 

didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic în perimetrul unității noastre de învățământ 

6. ARIA DE CUPRINDERE  

Prezenta procedură se aplică tuturor elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar și nedidactic, 

persoanelor străine/vizitatorilor care intră în  unitatea noastră școlară  

7. RESPONSABILITĂŢI 

Procedura va fi aplicată:                                                                                                                                     

-  de către elevii  școlii  

-  de către  personalul angajat al școlii;                                                                                                           

 Directorul, directorul adjunct, membrii CA, responsabilii comisiilor metodice, administratorul de 

patrimoniu, administratorul financiar sunt responsabili pentru implementarea şi menţinerea acestei 

proceduri. 
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8. CONŢINUTUL PROCEDURII                                                                                   

8.1. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR  

8.1.1. ELEVI 

ACCES ELEVI 

1. În conformitate cu art. 109 din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev  vizat pentru anul școlar în curs 

la secretariatul  unității noastre școlare.  

2.  Accesul elevilor în incinta liceului în vederea participării la orele de pregătire se face în intervalul 

orar corespunzător schemei orare prin INTRARE 2  ce este securizată/păzită corespunzător, 

intrarea este monitorizată video. 

3. La INTRARE 2 (curte) va fi menţinută deschisă poarta în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele 

de contact 

4. Din curte elevii elevii se vor îndrepta spre corpurile de clădire A1, A2, A3 în funcţie de schema orară  si 

repartizarea în săli conform ANEXA 2/ ANEXA 3/ ANEXA 2 

5. Accesul elevilor este programat astfel încât elevii din clase/grupe diferite să interacţioneze fizic 

cât mai puţin cu respectarea distanţei fizice de 1m. 

6. În conformitate cu art.7 –b) din Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ accesul elevilor este permis în baza carnetului de elev. 

7. Personalul de pază răspunde de poarta de intrare amplasată în curtea principală (INTRARE 2) 

pentru accesul elevilor in intervalul 8-14 şi  de intrarea principală (INTRARE 1) pentru accesul 

elevilor in intervalul 14-20. 

Poarta/Intrarea principală sunt monitorizate de camere video, există cabină de pază amplasată în 

curte pentru a permite accesul în unitate al elevilor și al personalului unității 

8. Se interzice accesul în unitatea noastră școlară a elevilor care nu prezintă carnetul de elev vizat. 

Elevii în această situație  sunt rugaţi să aştepte la intrarea în unitate de către paznicul de serviciu şi 

este informat directorul/dirigintele pentru remedierea situaţiei. 

9. Este interzis în conformitate cu art. 11 din  Regulamentul de organizare și funcționare a 

unității de învățământ accesul elevilor ce manifestă intenția de a deranja ordinea și liniștea 

publică. 

10. În situaţia în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este 

precară va fi anunţat medicul şcolar sau persoanele din Comisia de prevenire a infecţiei cu SARS-

CoV-2, elevul fiind condus în spaţiul amenajat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de 

îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 situat la parter, clădirea A2, lângă cabinetul medical şcolar 

conform Protocolului de izolare-ANEXA 5. 

11. Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice 

severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, 

boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv, cu avizul şi recomandările 
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specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiti de prezenta fizica in 

scoala. Pentru elevii aflaţi în situaţiile de risc specificate, la solicitarea lor (dacă au 18 ani) 

respectiv a părinţilor/tutorilor (dacă nu au 18 ani), conducerile unităţilor de învăţământ prin 

profesorii diriginţi şi consiliul clasei vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului 

educaţional online.  

12. Conducerile unităților de învățământ au obligația să respecte măsurile de protecție şi cele de igienă 

recomandate tuturor elevilor, iar în situația elevilor menționați la Art.11 să monitorizeze fiecare 

caz în parte prin profesorii diriginţi. 

13. Elevii care locuiesc impreuna cu o persoană care face parte dintr-o grupă de risc, după o evaluare 

medicala a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la şcoală, la recomandarea medicului 

curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal.  

14. Pentru elevii menționați la art 13 conducerile unităţilor de învăţământ vor asigura desfășurarea 

procesului educaţional în sistem online printr-un plan propus de consiliul clasei.  

15. Elevii cu dizabilităţi, in functie de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice 

16. Elevii vor fi informaţi asupra obligativităţii purtării măştii de protectie și a respectării  normele de 

igienă şi distanțare socială în contextul prevenirii bolii COVID-19. 

17. Elevii care nu au măşti vor primi o mască de protecţie la intrare şi îşi vor igieniza mâinile cu 

substanţe dezinfectante din dispenserele montate la intrări şi pe holuri sau cu săpun la grupurile 

sanitare care vor fi dotate cu sapun şi prosoape de hârtie şi la dispenserele cu dezinfectant pentru 

mâini. 

18.  Persoanele desemnate pentru distribuirea măştilor (laborant/bibliotecar/ administrator de 

patrimoniu) vor purta măşti,  vor respecta normele de distanţare socială pe toată durata activităţilor 

şi îşi vor igieniza mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun. 

19. Pentru transportul public la şi de la unitatea de învăţământ, elevii vor respecta măsurile generale 

de conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea 

distanţei fizice maxim posibile si purtarea măştii. 

20. Traseul pe care se face INTRAREA/PLECAREA le va fi comunicat şi prin grupurile de 

WhatsApp, Facebook, Site institutie etc de către diriginţi, Anexa 3/ Anexa 4 

21. Parcursul elevilor de la INTRARE 2 până la sălile de clasă  repartizate conform ANEXA 2, în 

care îşi vor defăşura activităţile pe grupe, se face pe un traseu bine delimitat şi semnalizat, 

respectând normele de distanţare fizică astfel: 

- Săgeata ALBASTRĂ este amplasată începând dela HOL Bibliotecă, pe casa scărilor de 

serviciu (pe lângă sala profesorală)  şi asigură urcarea de la parter, spre etajul 1 şi etajul 2 

pentru clădirea A1 

- Săgeata ALBASTRĂ este amplasată HOL Intrare principală spre casa scarilor principală şi 

asigură urcarea de la parter spre etajul 1, etajul 2 şi etajul 3 pentru clădirea A1 
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- Săgeata ALBASTRĂ este marcată şi în curte şi indică traseul de la INTRARE 2 până la 

corpurile de clădire A1, A2, A3; 

22. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar/nedidactic desemnat, vor monitoriza elevii de la 

accesul în unitatea de învăţământ până la sala de clasă şi apoi după finalizarea activităţilor, până la 

ieşire, INTRARE 2. 

23. Pentru asigurarea securității și siguranței elevilor, a personalului și bunurilor aflate în dotarea 

școlii cât și pentru preîntâmpinarea violenței, INTRAREA 1, INTRAREA 2, INTRAREA 3 ,  

holurile din clădirile A1 și A2, și curtea și sunt monitorizate video permanent. 

24. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr 667/ 2001 

pentru protecția persoanelor și cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal și protecția 

vieții private 

25. Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte obligațiile din fișa postului pentru paza 

și integritatea școlii, pentru asigurarea ordinii și a securității persoanelor  aflate în incintă. 

PLECAREA  DIN ȘCOALĂ   

1. Parcursul elevilor de la sălile de clasă/Ateliere spre INTRARE 2  se face pe un traseu bine 

delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică astfel: 

- Săgeata ROŞIE este amplasată pe casa scărilor principală şi asigură coborârea  de la  etajul 1 şi 

etajul 2 spre parter-Hol bibliotecă  

- Săgeata ROŞIE indică traseul de la sălile de clasă spre curte si INTRARE 2 

- Săgeata ROŞIE este marcată şi în curte şi indică traseul de la corpurile de clădire A1, A2, A3; 

până la INTRARE 2  

2. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar/nedidactic desemnat, vor monitoriza elevii de la 

accesul în unitatea de învăţământ până la sala de clasă şi apoi după finalizarea activităţilor, până la 

ieşire, INTRARE 2. 

3. Elevii vor pune măştile folosite într-un  recipient marcat corespunzător într-un spaţiu special 

amenajat. 

4. La INTRARE 2 (curte) va fi menţinută deschisă poarta în timpul ieşirii elevilor pentru a limita 

punctele de contact 

 

8.1.2. PROFESORI 

 

1. Accesul profesorilor în incinta liceului în vederea participării la activităţile didactice se face prin 

INTRARE 1  ce este securizată corespunzător/cartelă si monitorizată video. 

2. Profesorii vor purta mască de protecţie în permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul 

deplasării în incinta unității de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior şi îşi vor 

igieniza mîinile cu substanţe dezinfectante sau săpun. 
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3. Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al elevilor pe tot parcursul activităților școlare. 

În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare, Anexa 5. 

4. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei 

afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 

vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată 

responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ. 

5. Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în 

grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu 

imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem on-line numai în baza unei 

adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. Persoanele aflate în această 

situaţie vor adresa o solicitare scrisă însoţită de documentele doveditoare, conducerii instituţiei 

care va dispune adaptarea orarului școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de 

derulare a cursurilor 

6. Parcursul profesorilor de la INTRARE 1 sau 2 până la sălile de clasă  repartizate conform 

ANEXA 2, în care îşi vor defăşura ativităţile, se face  pe circuitul marcat corespunzător respecând 

normele de distanţare fizică şi normele de igienă: 

7. Săgeata ALBASTRĂ este amplasată începând dela HOL Bibliotecă, pe casa scărilor de serviciu 

(pe lângă sala profesorală)  şi asigură urcarea de la parter, spre etajul 1 şi etajul 2 pentru clădirea 

A1 

8. Săgeata ALBASTRĂ este amplasată HOL Intrare principală spre casa scarilor principală şi 

asigură urcarea de la parter spre etajul 1, etajul 2 şi etajul 3 pentru clădirea A1 

9. Săgeata ALBASTRĂ este marcată şi în curte şi indică traseul de la INTRARE 2 până la corpurile 

de clădire A1, A2, A3; 

10. Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu stricteţe a măsurilor de distanţare fizică dintre 

elevi în şi măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 informându-i în 

acest sens pe elevi. 

11. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar/nedidactic desemnat, vor monitoriza elevii de 

la accesul în unitatea de învăţământ până la sala de clasă şi apoi după finalizarea 

activităţilor, până la ieşire, INTRARE 2. 

12.  Cadrele didactice vor monitoriza deplasarea elevilor în pauze din sala de curs/atelier spre 

locurile marcate în acest sens şi întoarcerea elevilor în sala de curs/atelier. 

13. Parcursul profesorilor  de la sălile de clasă/Ateliere spre INTRARE 2  se face pe un traseu bine 

delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică astfel: 

- Săgeata ROŞIE este amplasată pe casa scărilor principală şi asigură coborârea  de la  etajul 1 şi 

etajul 2 spre parter-Hol bibliotecă  

- Săgeata ROŞIE indică traseul de la sălile de clasă spre curte si INTRARE 2 

- Săgeata ROŞIE este marcată şi în curte şi indică traseul de la corpurile de clădire A1, A2, A3; 

până la INTRARE 2.  
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8.1.3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR/PERSONAL NEDIDACTIC 

 

1. Accesul personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic în incinta liceului în vederea 

participării la activităţile derulate în conformitate cu fişa postului se face  prin INTRARE 1  ce 

este securizată corespunzător/cartelă si monitorizată video. 

2. Personalul va purta mască de protecţie în permanență, atât în interior şi exterior şi îşi va igieniza 

mîinile cu substanţe dezinfectante sau săpun. 

3. Parcursul personalului didactic auxiliar/nedidactic de la INTRARE 1 sau 2 până în spaţiile unde  

îşi vor defăşura ativităţile se va face conform circuitelor marcate cu săgeţi. 

4. Personalul va respecta cu stricteţe măsurile de distanţare fizică şi măsurile igienico-sanitare de 

prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 şi va părăsi locul de muncă numai în cazuri speciale, 

limitând contactul cu elevii. 

5. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei 

afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 

vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată 

responsabilul desemnat de catre conducerea unităţii de învăţământ. 

 

8.1.4. PERSOANELE STRĂINE 

1. Accesul persoanelor străine la secretariat se poate face: 

- la ghişeul de la INTRARE 1 în intervalul orar 8-15 (caz în care nu e nevoie de legitimare) 

- persoanele vor purta mască, vor respecta regulile de distanţare şi igienă. Pentru dezinfectare sunt 

montate dispensere la INTRARE 1 

2. Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unitatii de invatamant (părinţi, alţi 

însoţitori etc.) va fi interzis în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea 

conducerii unităţii de învăţământ, cu respectarea normelor de igienă, distanţare, purtare mască de 

protecţie şi respectarea procedurii de acces în instituţie. 

3. Părinții/însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de 

învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare 

8.1.5. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

1. Măsurile esenţiale pentru prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ: 

- Igiena riguroasă a mâinilor; 

- Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ; 

- Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată perioada 

atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ; 
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- Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe 

parcursul unei zile cu exceptia orelor de laborator/instruire practică unde se aplică procedura specifică. 

Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă"; 

- Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru;  

- În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul 

prezenţei în clasă, se va realiza oglinda clasei ; 

- Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la 

măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2; 

   - Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome specifice 

COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev sau la un alt 

membru al familiei 

 - Respectarea schemei orare, însoţirea elevilor din sala de curs in curte de către cadrele 

didactice. 

 - Înainte de a părăsi sala de curs, profesorul se asigură că se deschid geamurile în vederea 

aerisirii sălilor  în timpul pauze minim 10 minutei . 

- Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. 

 Preșcolarii/elevii cu dizabilităţi, care optează pentru participarea la cursuri, în funcție de 

specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii 

specifice 

2. Triajul zilnic  

 Se efectuează de către părinte, acasă, prin măsurarea temperaturii corporale şi aprecierea stării 

de sănătate a copilului, în urma căreia părintele decide prezentarea preşcolarului/elevului la cursuri. 

 Temperatura poate fi măsurată la intrarea în şcoală în caz de simptomatologie specifică 

infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau 

alte boli infectocontagioase de către personalul medical /persoanele desemnate din cadrul personalului 

didactic auxiliar (laborant/bibliotecar/administartor de patrimoniu). 

    Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

   -  cei cu temperatură mai mare de 37,3°C .  

    - ceiconfirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu; 

    - cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada 

de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

- cei care asteapta sa fie testati sau au fost testati si asteapta rezultatele sau locuiesc cu o persoana 

care a fost testata si care asteapta rezultatele. 

- În situațiile prevăzute mai sus  dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul 

didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiți medical și vor 

recupera ulterior. 

 De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul didactic va aprecia starea de sănătate a 

elevilor prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor 

 Cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul 

activităților școlare. 
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 În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare, Anexa 5; 

 Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la 

şcoală minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic 

dirigintelui/învățătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la 17 nivelul cabinetului medical şcolar sau 

la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical; 

 Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice 

unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, 

diaree, vărsături) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată 

responsabilul desemnat de conducerea unităţii de învăţământ. 

 Elevii care nu se prezintă la cursuri în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2,  vor beneficia de o 

formă de pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaţionale) 
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 3. Organizarea programului şcolar 

a) Organizarea procesului de învăţământ  

Va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite astfel încât să se evite 

aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.-ANEXA 1 

 Activităţile se vor desfăşura cu un număr de elevi în sălile de curs/ conform programării şi 

orarului, Anexa 1 şi Anexa 2 

 Parcursul elevilor se realizează pe trasee semnalizat corespunzător -Anexa 3/Anexa 4 

 Sălile sunt amenajate amenajate astfel încât sa existe o distantă între elevi  pe rânduri și între 

rânduri de 1 m unul față de altul. 

 Pentru a asigura distanţarea socială corespunzătoare elevii se vor aşeza în bănci în dreptul 

posterului cu Smiley,  Anexa 6 

 După fiecare oră de curs cadrul didactic va îndruma elevii, pe durata pauzei, spre curte sau hol 

(în funcţie de starea vremii) pentru a se aerisi sala de clasă (10 minute), atenţionându-i asupra 

necesităţii păstrării distanţei sociale şi a normelor de igienă. 

 Pauzele vor fi decalate pe grupe conform programării orare Anexa1. 

 Elevii vor petrece pauzele coborând în curte urmând traseul inscripţionat cu săgeţi ROSII  şi se 

vor întoarce în sala de curs urmând traseul inscripţionat cu săgeţi ALBASTRE  Anexa 3/Anexa 4 

 Elevii vor fi monitorizaţi în timpul pauzelor de profesorii de serviciu şi personalul didactic 

auxiliar/nedidactic desemnat. 

 La nivel de paliere, spre grupurile sanitare, se va urmări traseul săgeţilor, deplasarea facandu-se 

pe lângă perete pentru a se menţine distanţa între persoane. 

 Elevii vor purta mască în permanență, în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității 

de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior şi exterior. 

 În situația în care în aceeași sala cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval 

de minimum 1 oră între acestea; 

b) Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor-  

   • Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel incat sa se evite 

formarea de grupuri de elevi din clase diferite 

 Intervalele aferente recreaţiilor vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare clasă în 

parte, acolo unde este posibil;- ANEXA 1 

    • Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadrele didactice/didactice 

auxiliare/personal nedidactic desemnat, pentru păstrarea distanţării fizice şi vor respecate pe cât este 

posibil locurile din curte pentru pauză desemnate pentru fiecare clasă; 

    • Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc 

mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt); 
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    • Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea 

distanţei maxim posibile dintre elevi. Vor fi evitate, de asemenea, structurile de joc ale căror suprafeţe 

de contact nu pot fi dezinfectate; 

    • Se va evita utilizarea băncilor/scaunelor exterioare, în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o 

dezinfectare adaptată; 

    • Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de 

folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

• Se recomanda evitarea experimentelor practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă 

între elevi; 

 

    c) Organizarea activităţilor sportive 

 Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, 

daca conditiile meteo permit;  

 Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu 

presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri 

permanente.  

 Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii 

să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; 

 La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de 

igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;  

 Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 

  d) Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional 

    • Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor pentru 

operatorii economici; 

    • Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea 

fizică şi să nu fie partajate posturile de lucru; 

    • Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi 

prevăzute modalităţi de dezinfectare adaptate; 

    • Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale; 

    • Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare; 

    • Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia 

suprafeţelor, echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de 

elevi; 

    • Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 

    •La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, 

materialele pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi. 

    •Activitatile practice se desfăsoară conform procedurii specifice elaborate în acest sens 
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    e) Monitorizarea prezenţei: 

    • La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se vor monitoriza absenţele elevilor şi ale personalului. 

Direcţiile de sănătate publică vor fi anunţate în cazul înregistrării unei creşteri mari a numărului de 

absenţe ale elevilor şi/sau personalului, cauzate de boli respiratorii. 
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8.2. MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A SPAŢIILOR DESTINATE ACTIVITĂŢILOR 

DIDACTICE 

1. Se semnalizeaza corespunzător traseul de INTRARE si traseul de IEŞIRE prin: 

- Amplasare săgeţi autocolante 

- Inscriptionare cu vopsea a săgeţilor din curte 

- Amplasare de panouri indicatoare 

2. Sălile sunt amenajate amenajate astfel încât sa existe o distantă între elevi/candidați , pe 

rânduri și între rânduri de 1 m unul față de altul. 

3. Se amplasează scaunele în dreptul autocolantului SMILEY lipit pe fiecare bancă, Anexa 6 

4. Se amplasează pe fiecare uşă indicatii de aşezare în banca, Anexa 6 

5. Se amplasează pe holuri panouri cu indicaţii legate de respectarea normelor de igienico-

sanitare  şi de distanţare socială de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, Anexa 7 

6. La intrarea în şcoală vor fi asigurate echipamente şi material de protecţie (covoraşe 

dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini) 

7. Vor fi amplasate dispensere cu solutii de dezinfectare pe holuri şi toalete care vor fi incărcate 

permanent 

8. Se va verifica permanent existenţa săpunului şi a prosoapelor de hărtie 

9. Coridoarele , cancelaria, grupurile sanitare, birouri, săliţe, sălile de clasă (mobilier, pardoseală, 

clanţe) ateliere (podelele, băncile, scaunele, mobilierul, clanţe, materialele pedagogice şi 

echipamentele de lucru utilizate de elevi) vor fi dezinfectate regulat şi la finalizarea 

programului cu substanţe dezinfectante biocide pe bază de clor sau alcool Pentru holuri se vor 

folosi substanţe biocide specifice pentru holuri care se pretează la tarchetul aplicat. 

10. Întreg personalul didactic auxiliar/nedidactic va purta măşti de protecţie si va respecta 

normele igienico-sanitare  şi de distanţare socială de prevenire a infectării cu SARS-

CoV-2 

11. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, de către personalul nedidactic, prin 

deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 

minute şi la finalul zilei, ținând cont de temperatura exterioară; •  

12. • Este obligatorie disponibilitatea permanenta a substantelor dezinfectante si a prosoapelor din 

hârtie, de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din 

material textil; • Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a 

suprafeţelor atinse în mod frecvent conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul 

unității); 

13. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. 

14. În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, conducerea unităţii/instituţiei de 

învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii: 1) curăţenia şi aerisirea 

claselor/sălilor; 2) dezinfecţia generala si nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de 

învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete. 
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8.3. MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR ÎN SCENARIUL 

1/SCENARIUL 2/SCENARIUL 3 

 

 Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune inspectoratului şcolar judeţean/ 

aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe bază 

criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total 

de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori. 

 În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de invățământ/unitățile 

conexe pot desfășura activități didactice în sistem on line cu aprobarea inspectoratului școlar 

județean/ISMB. 

8.3.1. SCENARIUL 1-VERDE 

 

 Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 

de locuitori 

 Participarea zilnică a tuturor  elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicare 

tuturor normelor de protecţie 

 În contextul situaţiei epidemiologice transmisă la nivel local, judeţean, national de catre DSP, 

în urma propunerii CA cu avizul ISJ Mureş, se poate aplica scenariul 1. 

8.3.2. SCENARIUL 2-GALBEN 

 

 Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar 

mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. 

 Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi 

elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor 

din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor 

normelor protecţie Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de 

studiu 

 În contextul situaţiei epidemiologice transmisă la nivel local, judeţean, national de catre DSP, 

în urma propunerii CA cu avizul ISJ Mureş, se poate aplica scenariul 2. În acest caz, vor veni la 

şcoală doar elevii din clasele terminale din învăţământ liceal curs de zi (XII), seral (XIII)  şi 

frecvenţă redusă (XIII) , respectiv clasele terminale din invăţământul profesional (XI prof) 

 Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, 

profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea 

procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de 

pregătire practică și prevederile ordinului MEC, indiferent de scenariul epidemiologic . Se vor 
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aplica procedurile specifice elaborate la nivel de şcoală/agent economic pentru protecţia 

împotriva infectării cu SARS-Cov-2. 

 Profesorii care au ore in aceeaşi zi la clasele IX-X-XI (online) şi la clasele terminale (XII-XIII-

XI prof), pot defăşura activităţile online la clasele IX-X-XI , de la şcoală, din sălile aferente 

acestor clase, conform orarului sau de acasă dacă doresc şi este posibil. 

 Pentru derularea orelor online de la şcoală se pot folosi laptopurile puse la dispozitie la nivel de 

catedre /comisii metodice sau cele de la biblioteca şcolară conform procedurii specifice. 

 Elevii care vor sta acasă vor beneficia de suport educaţional din partea profesorilor prin Google 

Classroom, Pagină Web, grupuri WhatsApp în funcţie de posibilităţi la nivel de 

elev/profesor/instituţie. 

8.3.3. SCENARIUL 3-ROSU 

 Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 

locuitori 

 Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

 Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, 

profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea 

procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de 

pregătire practică și prevederile ordinului MEC, indiferent de scenariul epidemiologic 

 În contextul situaţiei epidemiologice transmisă la nivel local, judeţean, national, în urma 

propunerii CA cu avizul ISJ Mureş, se poate aplica scenariul 3. În acest caz, elevii nu vor veni 

la şcoală cu exceptia celor care participă la stagiile de pregătire practică. 

 Se vor aplica procedurile specifice elaborate la nivel de şcoală/agent economic pentru protecţia 

împotriva infectării cu SARS-Cov-2. 

 Elevii care vor sta acasă vor beneficia de suport educaţional din partea profesorilor prin Google 

Classroom, Pagină Web, grupuri WhatsApp în funcţie de posibilităţi la nivel de 

elev/profesor/instituţie. 

 Profesorii pot defăşura activităţile şi de la şcoală în cazul în care nu există persoane infectate 

din cadrul personalului şcolii sau NU sunt în izolare la domiciliu  

 Pentru derularea orelor online de la şcoală se pot folosi laptopurile puse la dispozitie la nivel de 

catedre /comisii metodice sau cele de la biblioteca şcolară conform procedurii specifice. 

 

8.4. DISPUNEREA SUSPENDĂRII CURSURILOR ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR ÎN CONTEXTUL ÎMBOLNĂVIRII CU VIRUSUL SARS-Cov-2 

 Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în 

următoarele situații:  
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a) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de 

învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea 

contacților acestuia. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSP/DSPMB 

dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz, 

caz în care procesul de învățământ continuă în sistem online Măsura suspendării este dispusă prin 

decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSP/DSPMB, cu 

aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020.  

b) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de 

învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal, se suspendă cursurile clasei respective pentru o 

perioadă de 14 zile, caz în care procesul de învățământ continuă în sistem online. În situaţia în care în 

aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care 

a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor 

să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura 

suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după 

consultarea DSP/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin (4) din Ordinului Ministrului Educației 

și Cercetării nr. 5447/2020. (2) DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții 

direcți ai cazurilor confirmate și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se 

impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a 

personalului didactic/nedidactic/auxiliar. 

c) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, 

didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ 

care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt 

contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune 

suspendarea activităților didactice la nivelul unității de învățământ caz în care procesul de învățământ 

continuă în sistem online. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru 

situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unității de 

învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB. 

d) În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, conducerea unităţii/instituţiei de 

învăţământ va dispune realizarea următoarelor activităţi obligatorii: 1) curăţenia şi aerisirea 

claselor/sălilor; 2) dezinfecţia generala si nebulizarea spaţiilor unităţii/instituţiei de învăţământ, 

respectiv clase, săli, holuri, toalete. 

e) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune 

prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea DSP/DSPMB. 

f) Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru unitatea/structura de învăţământ 

preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de 

urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unității de învățământ 

preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB. 
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9. MONITORIZAREA PROCEDURII 

Se face de către membrii Consiliului de Administraţie  

10. ANALIZA PROCEDURII 

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an şcolar în funcţie de starea epidemiologică-COVID 19.  

1. Prezenta procedură a fost dezbătută și aprobată de CA.  

2. Procedura prin aprobare devine anexă a Regulamentul de organizare și funcționare a unității 

de învățământ –Liceul Tehnologic Nr. 1 și are caracter obligatoriu pentru toți elevii unității 

noastre școlare şi pentru personalul angajat. 

3. Procedura va fi adusă la cunoștința elevilor de diriginții claselor 

4. Procedura va fi adusă la cunoștința întregului personal.  
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11. ANEXE 

 

ANEXA 1A+B- Schemă orară decalare pauze scenariu 1-verde si scenariu 2-galben .........................................  

ANEXA 2- Repartizare săli de clasă/Ateliere/Laboratoare ...................................................................................  

ANEXA 3- Circuite acces clădirea A1-A3-Clasele : IXB; IX D; IXG; XF; XIA; XIB; XIC; XIIA; XIIB; XIIC 

si ATELIERE-MECANICĂ-CERAMICĂ-ELECTRO-CONFECŢII ..................................................................  

 ANEXA 4- - Circuite acces clădirea A2-Clasele : IX A; IX C; IX E; IXF; XA; XB; XC; XD; XE; XID; XIE; 

XIF;XIG; ...............................................................................................................................................................  

ANEXA 5- Protocol de izolare a elevilor cu simptome specifice COVID-19 

 ANEXA 6- Postere aplicate banci/usi- .................................................................................................................  

 ANEXA 7-Mesaje de informare cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare cu privire la prevenirea 

infectării cu SARS-Co-V-2- ..................................................................................................................................  

ANEXA 8- Măsuri de protecţie la nivel individual în contextul prevenirii infectării cu SARS-Co-V-2 

ANEXA 9 Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind 

măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 
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11.1. ANEXA 1A- Schemă orară decalare pauze-Scenariul 1-VERDE 
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11.2. ANEXA 1B- Schemă orară decalare pauze-Scenariul 2-GALBEN 
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11.3. ANEXA 2- Repartizare săli de clasă/Ateliere/Laboratoare  
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Sălile sunt amenajate amenajate astfel încât sa existe o distantă între elevi pe rânduri și între rânduri de 

1 m unul față de altul. 
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Masca de protectie trebuie utilizată în interiorul clădirilor cu respectarea  normele de igienă şi 

distanțare socială în contextul prevenirii infecției COVID-19  în incinta unităţii şcolare, spaţii 

închise+curte.
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11.3.  ANEXA 3- Circuite acces clădirea A1-A3-Clasele : IX B; IX D; IXG; XF; XIA; XIB; 

XIC;XIIA; XIIB; XIIC si ATELIERE-MECANICĂ-CERAMICĂ-ELECTRO-CONFECŢII 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

1. Clasa IXD SALA 1 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol 

bibliotecă-Parter-sala 1 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-Hol 

cancelarie-Casa scărilor de 

serviciu-etaj 2-Lab CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Sala1- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 

2 

 Lab CAD/TIC-A1-et 2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

2. Clasa XF SALA 2 - LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol 

bibliotecă-Parter-sala 2 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-Hol 

cancelarie-Casa scărilor de 

serviciu-etaj 1- LAB-AEL-A1-

et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Sala2- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

ceramică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 

2 

 LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier ceramică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

3. Clasa XII A SALA 4 - LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 4 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 1- LAB-AEL-

A1-et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 4- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

4. Clasa XII B SALA 5 SALA 7B LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 5 

 

IDEM INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 1- LAB-AEL-

A1-et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 5- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

IDEM LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

5. Clasa XI B SALA 10  LAB-AEL-A1-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 2-

sala 10 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 1- LAB-AEL-

A1-et1 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 10- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 LAB-AEL-A1-et1- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă- Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier electro/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

6. Clasa XII C SALA 6 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 1-

sala 7 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 6- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier 

mecanic/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

7. Clasa XI A SALA 12  LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-sala 12 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 12- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea principală 

pt. pauză/sală sport/ atelier 

mecanic/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Laborator  

8. Clasa XI C SALA 11  LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-sala 11 

 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 11- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea principală 

pt. pauză/sală sport/ atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs Sală suport Clasa  

9. Clasa IX G SALA 8 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa 

scărilor de serviciu-etaj 2-

sala 8 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-

Hol cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 8- Casa scărilor 

principală- Hol bibliotecă- 

Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/ atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa 

scărilor principală-- Hol 

bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport/atelier mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 

CLĂDIREA A1 (din faţă) 

Clasa  Sala de curs  Clasa  

10. Clasa 

IX B 

SALA 9 - LAB-CAD/TIC-A1-et2 

LAB- TIC-A2-et1 

Traseu 

intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-Hol 

bibliotecă-Hol 

cancelarie-Casa scărilor 

de serviciu-etaj 2-sala 8 

 INTRARE2-Hol bibliotecă-Hol cancelarie-

Casa scărilor de serviciu-etaj 2-Lab 

CAD/TIC 

-INTRARE2-curte principală-Hol parter-

Casa scărilor principală-etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 9- Casa 

scărilor principală- Hol 

bibliotecă- Parter-spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport/ atelier 

mecanică/cabinet 

medical/chioşc/INTRA

RE 2 

 Lab CAD/TIC-A1-et2- Casa scărilor 

principală-- Hol bibliotecă-Parter-spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport/atelier 

mecanică/cabinet medical/chioşc/INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre curtea principală pt. 

pauză/sală sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER, clădire A1 

Grup sanitar fete –ET 1+ET2, clădire A1 
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ATELIER CONFECŢII -CLĂDIREA A3 (sub sala sport) 

Traseu intrare 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară principală-hol Atelier confecţii- Atelier 

confecţii 

Traseu ieşire 

Săgetată rosie 

Atelier confecţii- hol Atelier confecţii -spre curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER- hol Atelier confecţii, clădire A3 

Grup sanitar fete – PARTER-hol Atelier confecţii, clădire A3 
 

ATELIER MECANICĂ 

Traseu intrare 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară-hol Atelier confecţii- Atelier mecanică 

Traseu ieşire 

Săgetată rosie 

Atelier confecţii- hol Atelier confecţii -spre curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER- hol Atelier confecţii, clădire A3 

Grup sanitar fete – PARTER-hol Atelier confecţii, clădire A3 
 

ATELIER CERAMICĂ 

Traseu intrare 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară-curte interioară spre A2 

Traseu ieşire 

Săgetată rosie 

Atelier ceramică curte interioară spre A2 - pt. pauză/sală sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –PARTER- hol Atelier confecţii, clădire A3 

Grup sanitar fete – PARTER-hol Atelier confecţii, clădire A3 
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ATELIER ELECTRO 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte interioară-curte interioară spre A2-curte A3-atelier 

Electro 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Atelier electro- curte  A3 curte  interioară spre A2 - pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –etaj 1- clădire A2 

Grup sanitar fete – etaj 1- clădire A2 

 

SPAŢIU PRACTICĂ SERVICII 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte principală-Hol parter A2-Casa scărilor principală-etaj 3-

spatiu Servicii 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Spatiu practică SERVICII- Etaj 3-- Casa scărilor principală-etaj 2-hol etaj 2-

scară de serviciu - Parter-stânga spre curtea principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/chioşc /INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 

Grup sanitar băieţi –etaj 3- clădire A2 

Grup sanitar fete – etaj 3- clădire A2 
 

CHIOŞC ALIMNTAR 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte principală-Hol parter A2-CHIOŞC 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Chiosc-hol parter (-stânga) spre curtea principală pt. pauză/sală sport /cabinet 

medical/ INTRARE 2 

La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  pentru coborâre/urcare 
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11.4. ANEXA 4- - Circuite acces clădirea A2-Clasele : IX A; IX C; IX E; IXF; XA; XB; XC; 

XD; XE; XID; XIE; XIF; XIG 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs - La nivel de palier 

sau între paliere 

pentru a asigura 

distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă 

perete urmărind 

direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-

IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

- Grup sanitar băieţi 

–ET 2, clădire A2 

- Grup sanitar fete –

ET 2, clădire A2 

Clasa  

11. Clasa IX A SALA 2.1. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte 

principală-Hol parter-

Casa scărilor principală-

etaj 2-sala 2.1 

-INTRARE2-curte principală-

Hol parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.1. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.1- Casa 

scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport /cabinet 

medical/chioşc/INTRAR

E 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa 

scărilor de serviciu- Parter-

stânga spre curtea principală pt. 

pauză/sală sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.1  la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 

 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura 

distantarea pe coridoare la deplasarea spre/de la grupurile 

sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

 

-Grup sanitar băieţi- ET 2,  

-Grup sanitar fete  

-ET 2, clădire A2 

12. Clasa XI D SALA 2.4. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte 

principală-Hol parter-

Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.4 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.4- Casa 

scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

electro/INTRARE 2 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –

ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 2, clădire A2 

Clasa  

13. Clasa IX C SALA 2.5. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.5.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.5. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.5. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.5. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar băieţi - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

14. Clasa IX E SALA P 4 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P4.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P4 la etajul 1 

spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P4. – spre 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/atelier 

mecanică/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

mecanică/INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P4 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –

ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 2, clădire A2 

Clasa  

15. Clasa IX F SALA 2.2. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.2.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.2. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.2. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/atelier 

ceramică/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier ceramic/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.2. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 
 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

16. Clasa X A SALA 1.1. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.1..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.1.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

17. Clasa X B SALA 1.2. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.2..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.2.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ atelier 

electro/INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

atelier electro/INTRARE 2 

 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

18. Clasa X C SALA 1.3. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.3..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.3.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 

2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

atelier mecanică/INTRARE 2 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

19. Clasa X D SALA P1 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P1.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P1 la etajul 1 

spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P1. – spre 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

/chioşc/ INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P1 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

20. Clasa X E SALA P2+P4 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P2+P4.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P2+P4 la etajul 

1 spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P2+P4. – 

spre Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

/chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 

2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

mecanică/INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P4 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 
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CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - ET 2, clădire A2 

21. Clasa XI G SALA 1.6.-et.1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1-sala 1.6. 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.6. - Casa scărilor 

principală-ET 1-spre casa scărilor 

de serviciu- parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport /cabinet medical/ 

chioşc/INTRARE 2 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete -ET 1, clădire A2 

22. Clasa XI E SALA 1.4. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1-sala 1.4..  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.4.. - Casa scărilor de 

serviciu- Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/ chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 2 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete -ET 2, clădire A2 

23. Clasa XI F SALA 2.3. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 2-sala 2.3.  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.3. - Casa scărilor de 

serviciu- Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/atelier 

electro/chioşc/ INTRARE 2 
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11.5. ANEXA 5- Protocol de izolare a elevilor cu simptome specifice COVID-19 

 

 Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifica 

COVID-19  (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată), 

însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. 

    • Izolarea imediată a elevului. În situaţia în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că 

starea sa de sănătate este precară va fi anunţat medicul şcolar şi  persoanele din Comisia de prevenire a 

infecţiei cu SARS-CoV-2, elevul fiind condus în spaţiul amenajat pentru izolarea temporară a cazurilor 

suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 situat la parter, clădirea A2, lângă cabinetul medical 

şcoalar. 

 Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi 

preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate 

cu stricteţe. Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 

    • Vor fi anunţaţi imediat părinţii/reprezentanţii legali şi, după caz, personalul cabinetului medical 

şcolar; 

    • Dacă pe perioada izolării elevul bolnav foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi 

dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva; 

    • Nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie, 

farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz 

în care se va apela serviciul de urgenţă 112; 

    • Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde; 

    • Igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecție cu virusul SARS COV2 se face 

cu substanțe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

    • Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală 

minimum trei zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze 

diagnosticul, adeverinta pe care elevul o va preda letric sau transmite electronic 

dirigintelui/învățătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la 17 nivelul cabinetului medical şcolar sau 

la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical; 

 În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie 

specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un 

consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a 

probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, 

într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta 

de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar 
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de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă 

părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome 

specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu 

medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori 

 Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și: 1) cadrelor didactice și altor angajați ai 

unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs 2) 

colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din 

unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz 

.  
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11.6. ANEXA 6- Postere aplicate banci/usi- 

1. Etichetă pentru bancă 

   

2. Instrucţiune pusă pe uşa săli de clasă 

 

  

mailto:licteh1sigh@yahoo.com
mailto:miusigh@yahoo.com


 
 
 

p a g .  45 | 56 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 

1 SIGHIŞOARA 

STR. TACHE IONESCU, NR. 

18, JUD. MUREŞ 

Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 

2232 

www.gsiusighisoara.ro 

licteh1sigh@yahoo.com 

       miusigh@yahoo.com 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU 

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU 

SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Revizia:1 

 Nr. de ex.:5 

 
Cod: PO-DACSE CoV- 2 p a g .  45 | 56 

Exemplar nr. 1 

11.7. ANEXA 7-Mesaje de informare cu privire la respectarea normelor igienico-sanitare cu 

privire la prevenirea infectării cu SARS-Co-V-2- 
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11.8. ANEXA 8- Măsuri de protecţie la nivel individual în contextul prevenirii infectării cu 

SARS-Co-V-2- 

 

 

 Atat elevii cat şi personalul au obligatia de a se spala /de a-si dezinfecta 

mâinile: 

a. imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;  

b. înainte de pauzele de masă; 

c. înainte şi după utilizarea toaletei;  

d. după tuse sau strănut;  

e. ori de câte ori este necesar 

 Purtarea măştii de protecţie : 

a. Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de 

învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării in 

incinta unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;  

b. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării in incinta 

unitatii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atat în interior şi exterior;  

c. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor;  

d. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 
.  

mailto:licteh1sigh@yahoo.com
mailto:miusigh@yahoo.com


 
 
 

p a g .  48 | 56 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 

1 SIGHIŞOARA 

STR. TACHE IONESCU, NR. 

18, JUD. MUREŞ 

Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 

2232 

www.gsiusighisoara.ro 

licteh1sigh@yahoo.com 

       miusigh@yahoo.com 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU 

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU 

SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Revizia:1 

 Nr. de ex.:5 

 
Cod: PO-DACSE CoV- 2 p a g .  48 | 56 

Exemplar nr. 1 

11.9. ANEXA 9 Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi 

părinţi privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2/ Comunicarea de 

instrucţiuni/informaţii pentru părinţi 

 

1. Personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ, 

va efectua instruirea personalului didactic, personalui didactic auxiliar si nedidactic pentru a observa 

starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza 

informaţii privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele de igiena, tehnica 

spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a 

măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.  

2. Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, 

dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de 

temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.  

3. Instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi 

instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei 

cu SARS-CoV-2. 

  

mailto:licteh1sigh@yahoo.com
mailto:miusigh@yahoo.com


 
 
 

p a g .  49 | 56 

 

 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 

1 SIGHIŞOARA 

STR. TACHE IONESCU, NR. 

18, JUD. MUREŞ 

Tel: 0265 77 1742; Fax: 0265 77 

2232 

www.gsiusighisoara.ro 

licteh1sigh@yahoo.com 

       miusigh@yahoo.com 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU 

PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU 

SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Revizia:1 

 Nr. de ex.:5 

 
Cod: PO-DACSE CoV- 2 p a g .  49 | 56 

Exemplar nr. 1 

11.10. ANEXA 10  Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi 

 

 Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea 

în şcoală să se faca în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să 

acţioneze responsabil.  

 

Sfaturi utile pentru părinţi:  

 

1. Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  

2. În cazul în care copilul prezinta simptome în timpul programului scolar, prezentati-va imediat la unitatea 

scolara şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz;  

3. Discutati cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul 

coronavirus;  

4. Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie 

să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;  

5. Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;  

6. Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm sfaturile 

generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; invăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: 

atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi după servirea mesei, înainte şi după utilizarea 

toaletei şi ori de câte ori este necesar;  

7. Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării 

acesteia;  

8. Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun alimente sau băuturi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele de 

folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) Nu oferiţi alimente sau bauturi întregii 

grupe/clase la aniversari sau cu alte ocazii;  

9. Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse 

etc.);  

10. În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), vărsături, contactaţi 

telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală;  

11. Părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în 

clădirea acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcoli;.  

12. Comunicati constant cu personalul scolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării din 

timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate; Părinţii au 

obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele situaţii: • Elevul prezintă 

simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2; • Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; • Elevul 

este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină 
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13. PROCEDURA ACCES CABINET CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

Accesul în cabinet se face cu respectarea următoarelor condiţii: 

 

1. Programarea se face verbal de către elev, cadrul didactic, părinte, sau telefonic la numărul de 

telefon 0741027434 în intervalul orar stabilit; 

2. Accesul în cabinet se face obligatoriu doar cu mască; 

3. La intrare este obligatorie dezinfectarea pe covoraşul impregnat cu soluţie dezinfectantă 

4. Se dezinfectează mâinile cu soluţie dezinfectantă; 

5. Se dezinfectează suprafaţa de lucru; 

6. Elevul se aşează doar unde i se precizează de profesorul consilier; 

7. Este de preferat ca elevul să aibă un instrument de scris personal; 

8. La terminarea orei de consiliere livrabilele folosite (fişe de lucru, chestionare,teste), vor rămâne 

pe masa de lucru; 

9. La ieşirea din cabinet elevul se dezinfectează pe mâini şi covoraşul de la intrare. 

 

Director, 

Profesor TITTES GHERMAN MIHAELA 

Profesor consilier şcolar, 

ŞTEF  IOAN 
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