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    Nr. 84 / 1 /  13.09.2021 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

IZOLAREA ÎN CADRUL ȘCOLII A ELEVILOR ȘI PERSONALULUI 
ANGAJAT, SUSPECȚI DE ÎMBOLNĂVIRE 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA
EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Membru C.E.A.C. 13.09.2021 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 13.09.2021 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 13.09.2021 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

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 I - - 07.09.2020 
2.2. Revizia I 1. Lista responsabililor cu elaborarea,

verificarea şi aprobarea ediţiei / reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale;
2. Situaţia ediţiilor / reviziilor în cadrul
ediţiilor procedurii operaţionale;
3. Lista cuprinzând persoanele la care se
difuzează ediţia / revizia din ediţiilor
procedurii operaţionale;
6. Documente de referință;

Modificare 13.09.2021 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

IZOLAREA ÎN CADRUL ȘCOLII A 
ELEVILOR ȘI PERSONALULUI 

ANGAJAT, SUSPECȚI DE 
ÎMBOLNĂVIRE 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 

Toate Compartimentele, 

Serviciile și 
Departamentele 

Revizia nr. 1 
Nr. de exemplare: 4 
Pagina 01 din 10 

Nr. 84 / 07.09.2020 Cod document PO 84 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 13.09.2021 
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7. Documente conexe 
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 

REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca 
Maria 

13.09.2021  

3.2. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.4. Informare Conform 
Deciziei 

Personalul 
unității 

  Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

13.09.2021  

3.5. Informare 1 Comitetul de 
părinţi 

  13.09.2021  

3.6. Aplicare 1 Personalul 
unității 

  13.09.2021  

3.7. Informare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.8 Informare 1 Asociaţia de 
Părinţi 

Preşedinte Turcitu 
Vasile 

13.09.2021  

3.9 Evidenţă 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.10 Arhivare 1 Secretariat Secretar Toma 
Gabriela 

13.09.2021  

3.11 Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

    

 
 
4. SCOPUL 

 
 4.1 Scopul prezentei proceduri este:  

- de a stabili modalitățile de izolare a elevilor sau a personalului angajat, suspecți de 
îmbolnăvire, în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică la nivelul unității de 
învățământ, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;  

- de a asigura existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  
- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  
- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, 

iar pe director, în luarea deciziei. 
 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 
 

5.1. Prezenta procedura se aplică tuturor elevilor, cât și personalului școlii (cadre didactice, 
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didactice auxiliare și nedidactice).  
 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

6.1. Legislaţie primară 
- Legea  educației  naționale nr.1/2011,  cu completările și modificările ulterioare; 
- Legea nr.100/1998, privind asistența de sănătate publică;  
- Legea nr.344/2002, privind aprobarea OG nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.98/1994 privind stabilirea și sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igien și sănătate 
publică;  
- Legea nr.316/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. 
 

6.2. Legislaţia secundară  
- OMEN nr.4614/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a 
Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 
- OG nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea si 
sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;  
- Ordin nr.288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de 
caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 
- Norma tehnică din 06/03/2003, privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare;  
- ORDIN nr.1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 
- Ordin comun M.E.C. ȘI M.S. nr.4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ; 
-  OMECTS nr.5447/31.08.2020, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările uterioare; 
 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale unității 
- Regulamentul intern al Şcolii Gimnaziale nr.39; 
- Hotărâri ale Consiliului de Administrație și ale Consiliului Profesional;  
- Alte acte normative. 
 
7. DOCUMENTE CONEXE 

• Decizia internă nr.1260 / 01.09.2021 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Decizie numire responsabil coordonator al activității de prevenire a infecției cu 

SARS CoV-2 
 

 
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

8.1. Generalităţi: 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229695
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Unitatea de învățământ emite și pune în aplicare prezenta procedură, în vederea asigurării 
atât a cadrului legal, cât și a organizării și desfășurării optime a activității specifice. 

Izolarea elevilor, cât și a personalulul școliii se aplică în cazul în care aceștia prezintă la 
intrarea în unitate, în timpul orelor de curs, respectiv a programului de lucru, simptomatologie de 
tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăţi în respiraţie) sau alte simptome de boală infecţioasă 
(vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 

 
8.2. Resurse necesare 
  8.2.1. Resurse material 

− Tehnică de calcul (PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax, internet; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, toner, avizier, etc. 

8.2.2. Resurse umane 
− Conducerea unității școlare; 
− Toate cadrele didactice, didactice-auxiliare și nedidactice; 
− Responsabilul cu activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 

8.2.3. Resurse informaţionale 
− Acte normative în vigoare; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ. 

8.2.4. Resurse financiare 
− Conform Bugetului aprobat al unității de învățământ. 

 
 

8.3.  Modul de lucru: 
 

Pasul 1  
Întocmire şi distribuire PO. 

Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după care 
directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 al 
prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: septembrie a.c. 
 

Pasul 2  
Aplicarea procedurii operaționale 
 În temeiul legislației aplicabile cuprinse la punctul 6, conducerea unității de învățământ, 
aprobă forma și modul de organizare și desfășurare a activității de izolare a persoanelor suspecte 
de îmbolnăvire, depistate în perimetrul școlii. 

Termen:  septembrie a.c. 
 

Pasul 3  
Repartizarea activităților la nivelul unității de învățământ 
 La nivelul unității de învățământ se numește responsabilul cu activitatea de prevenire a 
infecției cu SARS CoV-2, și în baza prezentei proceduri, personalului angajat îi revin atribuții și 
responsabilități în procesul de organizare și desfășurare a activităților de izolare a persoanelor 
suspecte de îmbolnăvire, depistate în perimetrul școlii. 
 Termen:  septembrie a.c. / permanent 

 

Pasul 4  
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Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 
La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 

dosumentele în cauză. 
Termen: Permanent 
 
8.5. Descrierea procedurii 
Procedura se desfășoară pe baza unui protocol de izolare a persoanelor suspecte de 

îmbolnăvire, astfel: 
A. – Elevii 
 - Cadrul didactic/didactic auxiliar/nedidactic care a constatat că un elev este suspect de 

îmbolnăvire, îl va conduce deîndată pe acesta în spațiul special destinat și amenajat în cadrul 
unității de învățământ, unde există regim de izolare, apoi va anunța responsabilul coordonator al 
activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-2; 

- Responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 va 
informa familia elevului în cauză; 

- 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; 
- Dacă pe perioada izolării elevul 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, se va lua legătura cu aparținătorii pentru 
o comunicare permanentă cu aceștia, iar școala va delega un reprezentant care să însoțească elevul 
până la sosirea aparținătorilor; 

- Persoana care ajută elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp 
de minimum 20 de secunde; 

- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce elevul a plecat, pentru a 
reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane. 

- Elevul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul 
de familie, cu precizarea diagnosticului.. 

B. – Salariații 
- Salariatul care a constatat că este suspect de îmbolnăvire, va anunța responsabilul 

coordonator al activității de prevenire a infecției cu SARS CoV-2, va asigura împreună cu acesta 
modul de continuare a programului de lucru prin substituire cu alt coleg, după caz; 

- va fi condus deîndată în spațiul special destinat și amenajat în cadrul unității de 
învățământ, unde există regim de izolare, apoi Responsabilul coordonator al activității de 
prevenire a infecției cu SARS CoV-2 va informa conducerea școlii și autoritățile; 

- Salariatul va purta mască, va fi separat de restul angajaților şi va fi supravegheat până 
când va fi preluat / va părăsi unitatea de învăţământ; 

- Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe; 
- Se va deschide o fereastră pentru aerisire; 
- Dacă pe perioada izolării salariatul 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 salariatul 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; 
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- Persoana care ajută salariatul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini 
timp de minimum 20 de secunde; 

- Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce salariatul a plecat, pentru a 
reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane. 

- Salariatul va reveni la şcoală cu adeverinţă medicală, eliberată de medicul curant/medicul 
de familie, cu precizarea diagnosticului.. 

 
9. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎN DERULAREA ACTIVITĂŢII 
 
  9.1. Conducerea unității de învățământ: 

a) numește responsabilul coordonator al activității de prevenire a infecției cu Covid; 
 b) este informat zilnic/ori de câte ori este cazul, prin intermediul responsabilului, cu privire 
la situațiile apărute la nivelul unității și decide calea de urmat, în baza protocolului de intervenție; 

c) permanent colaborează cu autoritățile competente și informează inspectoratul școlar, 
cu privire la existența sau inexistența cazurilor de izolare la nivelul unității, precum și măsurile 
dispuse; 

d) asigură prin subordonați desfășurarea în condiții optime a activității și a spațiului 
destinat izolării, precum și dotarea cu materiale și echipamente specifice activității; 

e) realizează împreună cu responsabilul monitorizarea activității și se asigură de aplicarea 
și respectarea prevederilor procedurale; 

 
 9.2. Responsabilul realizează următoarele activități: 

a) este informat de existența oricărui caz apărut la nivelul unității; 
b) coordonează activitatea de izolare conform protocolului de lucru; 
c) colaborează cu ceilalți salariați în vederea asigurării respectării procedurii de izolare; 

 d) informează conducerea școlii cu privire la situațiile apărute la nivelul unității și decid 
de comun acord calea de urmat, în baza protocolului de intervenție; 

d) informează familia elevului cu privire la situația apărută; 
e) informează permanent autoritățile cu privire la existența sau inexistența cazurilor de 

izolare la nivelul unității, precum și măsurile dispuse; 
f) solicit intervenția și sprijinul serviciilor medicale de specialitate. 

 
9.3. Salariații realizează următoarele activități: 
a) informează responsabilul de activitate cu privire la existența oricărui caz apărut la 

nivelul unității; 
b) colaborează la activitatea de izolare conform protocolului de lucru; 
c) colaborează cu ceilalți salariați în vederea asigurării respectării procedurii de izolare; 
d) informează conducerea școlii cu privire la situațiile personale apărute. 

 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X    X X 
3. Membrii CA   X     X 
4. Cadre didactice X X X  X    
5. Diriginţi/Învățători X X X  X    



 

7/10 
 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 
 

10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 

 
 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

6. Responsabil activitate X X X  X    
7. Secretariat X X X X X    

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
procedură operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. 
izolare 

- acțiunea de a (se) izola și rezultatul ei; despărțire, separare; 
(Med.) Măsură cu caracter profilactic prin care se interzice unui 
bolnav contagios de a veni în contact cu alte persoane 

3. suspect - care este bănuit, care dă de bănuit; care inspiră neîncredere, de 
care trebuie să te ferești; dubios, îndoielnic 

4. 

SARS CoV-2 (Coronavirus) 

- virus zoonotic din familia Coronaviridae, responsabil pentru 
diverse afecțiuni respiratorii la om, caracterizat prin structură ARN 
monocatenară și înveliș de glicoproteide cu formă amintind de 
coroana solară 

5 protocol - reguli de conduită ce trebuie respectate în societate într-o anumită 
situație 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. CUPRINS 
 
 

Numărul componentei 
în cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

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

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 3 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 3 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 7 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 7 

12. Cuprins 8 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 

 
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

Privind 
IZOLAREA ÎN CADRUL ȘCOLII A ELEVILOR ȘI PERSONALULUI ANGAJAT, 

SUSPECȚI DE ÎMBOLNĂVIRE 
( Cod document PO 84 SG39 ) 

 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
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24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      

 
 
 

• ANEXA 1 – DECIZIE NUMIRE RESPONABIL COORDONATOR AL ACTIVITAȚII DE PREVENIRE 
A INFECȚIEI CU SARS COV-2 

  
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

IZOLAREA ÎN CADRUL ȘCOLII A ELEVILOR ȘI PERSONALULUI ANGAJAT, 
SUSPECȚI DE ÎMBOLNĂVIRE 

( Cod document PO 84 SG39 ) 
 
 
 
 
 
 

D E C I Z I E, 
Nr. ....... / ........................ 

 

 

.... 


