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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediției procedurii 

Nr. 

Crt. 
Elemente 

privind 

responsabilii / 

operațiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcția 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

 1 2 3 4 5 

1. Elaborat Visterneanu Silvia CEAC 08.09.2021  

2. Verificat Ivanov Camelia  Director  08.09.2021  

3. Avizat 
Butuc Ana  

Director 

adjunct 

08.09.2021  

4. Aprobat Ivanov Camelia,  

 

Director 08.09.2021  

 

Nr. 

Crt. 
Elemente 

privind 

responsabilii / 

operațiunea 

 

Numele și prenumele 

 

Funcția 

 

 

Data 

 

Semnătura 

 

 1 2 3 4 5 

1. Elaborat Visterneanu Silvia CEAC 07.10.2020  

2. Verificat Ivanov Camelia  Director  07.10.2020  

3. Avizat 
Butuc Ana  

Director 

adjunct 

07.10.2020  

4. Aprobat Ivanov Camelia,  

 

Director 

 

07.10.2020  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii 

 

Nr. 

Crt. 
Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componentă 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se 

aplică prevederile 

sau revizia ediţiei 

 1 2 3 4 

1. Ediţia I    

2. Ediţia II 6 Actualizare  08.09.2021 

3. Ediţia III    



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ȘI CERCETĂRII  

 

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

Procedura operațională 

privind accesul persoanelor 

în unitatea de învăţământ  

în contextul prevenirii și 

combaterii infectării cu 

SARS-CoV-2. 

Cod: PO 25 

Ediția: II 

 

Cod:  PO 25 

 

Revizia: 2 

 

Pag. 3 / 17 

 

Exemplar nr. 1 

 

Pagină 3 din 17 
 

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

cadrul ediţiei procedurii 

 

 

Nr. 

crt. 
Scopul 

Difuzării 

Exemplar 

nr. 

 

Departament 

 

Funcția 

Numele și 

prenumele 

 

Data  

primirii 

 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Aplicare  Conducerea 

unității,  
  

  

2. Informare  Diriginți, elevi, 

părinți 
 

  

 

 

3. Evidență  CEAC      

4. Arhivare   Arhivă Arhivar    

 

4. Scopul procedurii 

 

Scopul acestei proceduri este stabilirea metodologiei de acces a persoanelor în incinta 

Liceului Teoretic “ Grigore Moisil”, Tulcea. 

 

5. Domeniul de aplicare 
 

Această procedură se aplică : 

 elevilor liceului, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic angajaţi ai 

liceului 

 tuturor persoanelor străine (părinţi/reprezentanții legali, rude, vizitatori, etc.) 

 

6. Documente de referință aplicabile activității procedurale 
 

- Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea l, nr. 18/10.01.201 1, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr.69/2011, privind modificarea OUG  nr. 75/2005, privind asigurarea calității 

educației; 

- Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calității educației; 

- Ordinul SGG 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/managerial al 
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entităților publice; 

- Ghidul CEAC pentru unitățile de învăţământ preuniversitar conceput și distribuit de 

ARACIP fiecărei unități școlare; 

- Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- Ordinul nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016; 

- Ordinul nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-  Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate 

structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării; 

-  Anexa Metodologie – Cadru privind desfășurarea activităţilor didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Adresa nr. 9010/ 7.10.2020; 

- Ordinul nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și 

toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării; 

- Norma tehnică din 06/03/2003, privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare;  

- Ordin 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, Nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri 

pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea 

Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021; 

- Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 65/2021 privind 

stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ în contextul pandemiei 

de COVID-19.  
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7. Definiții şi abrevieri ale termenilor utilizați 

7.1 Definiții: 

 

Nr. 

Crt. 

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care definește 

termenul 

1.  

Entitate publică 

Autoritate publică, instituție publică, companie/societate 

națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate 

administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu 

personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri 

publice şi/sau patrimoniu public. 

2.  Controlul calității educaţiei în 

unităţile de învăţământ 

preuniversitar 

Semnifică activități şi tehnici cu caracter operațional, aplicate 

sistematic de o autoritate de inspecție desemnată pentru a 

verifica respectarea standardelor prestabilite. 

3.  

Asigurarea calității educației 

Este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi 

implementare de programe de studiu, prin care se formează 

încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie 

îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii 

exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi 

programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. 

Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea 

continuă a calităţii educaţiei. 

4.  Departament Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment; 

5.  Conducătorul departamentului 

(compartimentului) 

Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef 

compartiment. 

6.  Procedură Prezentare, în scris, a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de 

lucru stabilite şi a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii 

atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 

responsabilităților. 

7.  Procedură operaţională (PO) Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se 

desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din 

entitatea publică. 

8.  Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică 

atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei 

proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii 

depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare. 

9.  Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a 

unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei 
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proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din 

conţinutul procedurii. 

10.  Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces, 

editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile 

documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri 

operaţionale. 

11.  Beneficiarii direcţi ai educaţiei şi 

formării profesionale 

Sunt ante-preşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi 

persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare 

profesională. 

12.  Învăţământ preuniversitar 

 

Educaţia timpurie (0 - 6 ani), formată din nivelul ante-preșcolar 

(0 - 3 ani) şi învățământul preşcolar (3 - 6 ani), învăţământul 

primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I – IV, 

învăţământul secundar, care cuprinde învăţământul secundar 

inferior sau gimnazial (clasele V - VIII) și învăţământul 

secundar superior, care poate fi liceal(clasele de liceu IX - 

XII/XIII), învăţământul profesional, cu durată de minimum 3 

ani și învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde 

învăţământul postliceal. 

13.  Profesorul educator-puericultor/ 

învăţătorul/institutorul/profesorul 

pentru învăţământul 

primar/profesorul-diriginte 

Coordonatorul activităților grupei/clasei de preșcolari/elevi, 

provenind dintre cadrele didactice de predare sau de instruire 

practică, numit de director și care predă la grupa/clasa 

respectivă. 

14.  Învățarea Reprezintă munca intelectuală și fizică desfășurată în mod 

sistematic de către preșcolari/elevi, în vederea însușirii 

conținutului ideatic și formării abilităților necesare dezvoltării 

continue a personalității. 

15.  Învățare on-line Învățarea prin utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de 

comunicare, în perioada suspendării cursurilor. 

16.  Activitate suport pentru 

învățare on-line 

Activitatea organizată de către cadrele didactice, care implică 

înlocuirea orelor clasice de predare, învățare, evaluare cu 

activități de învățare în mediul educațional virtual. 

17.  Activitatea didactică prin 

intermediul tehnologiei şi al 

internetului 

Este o formă de organizare a procesului didactic ce implică 

înlocuirea orelor de predare-învățare-evaluare, care presupun 

prezența fizică a preșcolar/elevilor în sala de curs, cu activităţi 

de studiu individual și activități didactice în sistem online. 

Activitatea este organizată de către cadrele didactice, acestea 

asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului;  

18.  Mediul educațional virtual  Ansamblu de mijloace educaționale digitale și de comunicare 
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 care asigură desfășurarea procesului educațional prin activități 

specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum:  

- platforme digitale educaționale sau destinate creării și 

partajării resurselor educaționale deschise (RED);  

- aplicații destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi 

al internetului specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, 

telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de 

video-conferință;  

- resurse informaționale digitale – se referă la resurse 

educaționale deschise de tip lecție, test, tutorial etc, disponibile 

pe platforme digitale educaționale, precum și alte resurse de 

tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite în procesul 

educațional. 

19.  Formele de comunicare prin 

intermediul tehnologiei şi al 

internetului 

- sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu 

participarea simultană a preșcolarilor/elevilor, a cadrelor 

didactice, eventual și a părinților/reprezentanților legali;  

- asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în 

cadrul căreia preșcolarii/elevii și cadrele didactice nu sunt 

conectați simultan;  

- mixtă – desfășurată atât sincron cât și asincron.  

20.  Părinte Se înțelege părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal 

al elevului minor; 

21.  Participant Se înțelege cadrul didactic, preșcolarul, elevul, părintele sau un 

membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat 

elevul minor. 

7.2 Abrevieri: 

Nr. 

crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1.  EP Entitate Publică 

2.  PO Procedură operațională 

3.  LTGM Liceul Teoretic „Grigore Moisil” 

4.  ROI Regulament de ordine interioară 

5.  ROFUIP  Regulament de organizare și funcționare a unității de învăţământ 

preuniversitar  

6.  SCIM  Sistem de control intern managerial  
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8. Descrierea procedurii 

 

8.1 Măsuri generale  

Pasul 1 

LTGM stabilește măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în 

cadrul instituției de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii 

infectării cu SARS-CoV-2. 

Pasul 2 

Se asigură materialele de igienă și de protecție sanitară necesare atât pentru elevi, personalul 

didactic/didactic auxiliar și nedidactic, precum și pentru toate persoanele care solicită accesul 

în LTGM, precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și 

combaterii infectării cu SARS-CoV-2. La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate 

materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe 

dezinfectante pentru mâini etc.) apelându-se la măsuri suplimentare pentru prevenirea și 

combaterea infectării cu SARS-CoV-2 precum: instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare 

suplimentare pentru spălarea mâinilor etc.  

Pasul 3 

Se realizează triajul epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) de către persoana 

desemnată de conducerea LTGM. Trecerea prin tunelul cu substanță care combate virusul 

Sars–Cov este opțională. LTGM pune la dispoziție măști de protecție pentru cei care nu 

dispun de aceasta la momentul accesului în instituție. Elevii, personalul didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, precum și toate persoanele care solicită accesul în LTGM vor purta 

masca de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe 

7.  PDI  Plan de dezvoltare instituțională 

8.  ISJ  Inspectoratul Școlar Județean  

9.  CEAC  Comisia de evaluare și asigurare a calității  

10.  ARACIP  Agenția romană de asigurare a calității în învăţământul 

preuniversitar 

11.  CA Consiliul de administrație  

12.  CP  Consiliu profesoral  

13.  CE Consiliul elevilor  
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dezinfectante sau săpun; Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate 

corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ.   

Pasul 4 

Se realizează un circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic precum și pentru toate persoanele care solicită accesul în LTGM. 

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

încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în 

mod regulat. 

Pasul 5 

În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar/ nedidactic sau oricare altă 

persoană care solicită accesul în LTGM  prezintă simptome sau există suspiciunea că starea 

sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu 

recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei 

de tratament; 

 

Pasul 6 

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un 

traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică, atât în incinta cât 

și în perimetrul școlii etc; 

 

 

Pasul 7  

Pe tot parcursul derulării activităților în LTGM se vor respecta regulile generale ale unei 

conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, 

strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur). 

 

8.2 – ELEVI  

Pasul 1 

Elevii vor intra în şcoală prin intrările stabilite, securizate/păzite corespunzător doar dacă au 

asupra lor carnetul de elev vizate şi poartă o ţinută decentă conform regulamentului. Se 

asigură materialele de igienă și de protecție sanitară necesare pentru elevi, precum și 

respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu 

SARS-CoV-2. La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente 
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de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini 

etc.) apelându-se la măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-

CoV-2 precum: instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare suplimentare pentru spălarea 

mâinilor etc. 

 

Pasul 2 

Elevii care nu prezintă legitimaţia sunt reţinuţi la poartă de către personalul de serviciu. 

Accesul acestora se va face doar după ce persoana desemnată de conducerea LTGM a notat 

numele acestora şi clasa din care fac parte într-un registru special. Se realizează triajul 

epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) de către persoana desemnată de conducerea 

LTGM. Trecerea prin tunelul cu substanță care combate virusul Sars–Cov este opțională. 

LTGM pune la dispoziție măști de protecție pentru cei care nu dispun de aceasta la momentul 

accesului în instituție. Elevii vor purta masca de protecție pe toată durata activităților și își 

vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun; Colectarea măștilor purtate 

se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ. 

 

Pasul 3 

Ieşirea elevilor din perimetrul şcolii în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, 

cu excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care profesorul de serviciu va trece într-un registru 

special motivul învoirii, iar elevul va semna. 

 

Pasul 4 

Se realizează un circuitul de intrare și de ieșire a elevilor în LTGM. Intrările/ieșirile, precum 

și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de 

unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat. 

Pasul 5 

În situația în care un elev prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate 

este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se 

adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament; 

 

Pasul 6 

Parcursul elevilor prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe 

un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică, atât în incinta 

cât și în perimetrul școlii etc; 
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8.3.Vizitatori: 

Pasul 1: 

8.3.1. Accesul persoanelor străine se va face doar prin intrările stabilite, securizate/păzite 

corespunzător.  

Pasul 2 

Se asigură materialele de igienă și de protecție sanitară necesare pentru vizitatori în LTGM, 

precum și respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii 

infectării cu SARS-CoV-2. La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și 

echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante 

pentru mâini etc.) apelându-se la măsuri suplimentare pentru prevenirea și combaterea 

infectării cu SARS-CoV-2 precum: instalarea de tuneluri de dezinfecție, lavoare suplimentare 

pentru spălarea mâinilor etc.  

Pasul 3 

Se realizează triajul epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii) de către persoana 

desemnată de conducerea LTGM. Trecerea prin tunelul cu substanță care combate virusul 

Sars–Cov este opțională. LTGM pune la dispoziție măști de protecție pentru cei care nu 

dispun de aceasta la momentul accesului în instituție. Toate persoanele care solicită accesul în 

LTGM vor purta masca de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat 

mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun; Colectarea măștilor purtate se va face în locuri 

speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ. 

 

Pasul 4 

Se realizează un circuitul de intrare și de ieșire a vizitatorilor care solicită accesul în LTGM. 

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

încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în 

mod regulat. 

Pasul 5 

În situația în care un vizitator care solicită accesul în LTGM  prezintă simptome sau există 

suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de 

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

diagnosticului și conduitei de tratament; 

 

Pasul 6 
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Toate persoanele vor fi legitimate de personalul de serviciu aflat în tură, înregistrându-se 

datele într-un registru de intrări /ieşiri : datele din BI/CI, ora intrării, motivul vizitei, 

compartimentul / persoana la care doreşte să meargă. 

 

Pasul  7 : 

 După legitimare şi consemnare se înmânează o legitimaţie/ecuson de vizitator/invitat 

cu obligaţia de a fi purtat la vedere pe tot parcursul vizitei şi de a-l restitui la punctul 

de control în momentul părăsirii şcolii. 

 Ecusoanele de vizitator/invitat se păstrează la punctul de control. Ele sunt executate 

conform modelului stabilit de directorul instituţiei şi sunt vizate anual aplicând 

ștampila instituţiei în dreptul datei calendaristice. 

Pasul 8: 

 Personalul delegat de către conducerea unităţii va conduce vizitatorul/ invitatul până 

la locul stabilit pentru întâlnirea cu terţii şi anunţă persoana cu care 

vizitatorul/invitatul are întâlnire. 

 Este obligatoriu ca aceştia să respecte Regulamentul intern al Liceului Teoretic 

„Grigore Moisil” şi li se interzice accesul în alte spaţii decât cele indicate. 

 În caz contrar vor fi evacuaţi din incinta liceului de către organele abilitate şi, după 

caz, interzicerea ulterioară a accesului. 

 

8.4. Părinţii / reprezentanţii legali: 

8.4.1. Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali este permis în cazurile. 

1. La solicitarea dirigintelui/profesorilor/directorului, 

2. La şedinţe/consultaţii/lectorate, 

3. Pentru rezolvarea unor probleme (acte de studii, documente cabinet medical, 

audientă director, etc.), 

4. Programe, parteneriate, alte activităţi în colaborare cu şcoala, 

5. Alte situaţii speciale precizate explicit în regulamentul intern. 

8.4.2. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic ai dezinfectarea mâinilor. 

Triajul epidemiologic constă în:  

a) Măsurarea temperaturii prin termometru non contact (temperatura înregistrată nu trebuie să  

depășească 37,3 grade Celsius), la care se poate adăuga marja de eroare  din prospectul 

dispozitivului; 
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b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecvente, strănutul 

frecvent, stare generală modificată); 

c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3 grade Celsius  se recomandă 

repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2 - 5 minute de repaus; 

d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența altor 

simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; 

 

8.4.3. Directorul liceului va stabili locul unde pot aştepta ieşirea copiilor de la cursuri pentru 

a fi conduşi. 

8.4.4.  

 În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va 

realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea 

măsurilor de precauție. Transmiterea documentelor se poate realiza și online la 

adresele puse la dispoziție de către unitatea școlară.  

 Părinţii/reprezentanţii legali NU au drept de acces în incinta LTGM, cu excepţia 

cazurilor de forţă majoră sau a orarului de audienţe ale directorului, program cu 

publicul pentru Secretariat, Contabilitate. 

 

8.4.5. 

 Este interzis accesul în instituţie al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub 

influenţa alcoolului, cu un comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia 

vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţie. 

 Este interzis intrarea persoanelor  însoţite de câini sau care au asupra lor arme, obiecte 

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor 

inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, stupefiante sau băuturi 

alcoolice. 

 

9. Responsabilităţi 

9.1. Conducerea unităţii are următoarele obligații şi responsabilităţi: 

9.1.1. întocmește planul de pază al unităţii, cu sprijinul organelor de poliţie / jandarmerie prin 

care se stabilesc reguli concrete privind accesul, paza,  circulaţia în interiorul instituţiei, 

precum și stabilirea circuitelor funcționale; 

9.1.2. stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu şi a persoanelor însărcinate cu 

supravegherea; 
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9.1.3. stabileşte orarul şcolii, programul de audienţe, regulile de acces şi de comportare în 

şcoală şi le afişează la loc vizibil la punctul de control; 

9.1.4. organizează instruirea personalului şcolii pentru aplicarea şi cunoaşterea ghidului de 

proceduri interne; 

9.1.5. informează elevii şi părinţii/reprezentanţii legali despre metodologia de acces în 

unitate; 

9.1.6. informează de urgenţă organele de poliţie sau de jandarmi, inspectoratul şcolar sau 

Direcția de sănătate publică asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze 

sănătatea și/sau ordinea publică precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în incinta 

şcolii sau în imediata apropiere; 

9.1.7. asigură confecţionarea şi păstrarea ecusoanelor şi le vizeză anual. 

 

9.2.Cadrele didactice au următoarele responsabilităţi: 

9.2.1. să cunoască şi să respecte îndatoririle ce le revin în calitate de profesor de serviciu; 

9.2.2. să informeze în regim de urgenţă, conducerea unităţii de învăţământ/organele de 

poliţie/ jandarmerie asupra producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică 

precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în incinta şcolii sau în imediata apropiere , 

pentru incidente grave prioritar vor fi informate organele de poliţie/ jandarmerie; 

9.2.3. conducerea unităţii/ profesorii/diriginţii vor organiza şi realiza instruirea elevilor şi 

părinţilor pentru cunoaşterea metodologiei de acces în unitatea de învăţământ. 

 

9.3. Asigurarea pazei : 

9.3.1. paza se va realiza cu personal specializat autorizat; 

9.3.2. în situaţia în care nu există personal de pază specializat conducerea unităţii în 

colaborare cu administraţia publică locală, va lua măsurile necesare pentru asigurarea 

accesului controlat, a protecţiei persoanelor şi bunurilor; 

9.3.3. conducerea unităţii întocmeşte planul de pază al unităţii, cu sprijinul organelor de 

poliţie / jandarmerie prin care se stabilesc reguli concrete privind accesul, paza şi circulaţia în 

interiorul instituţiei. Va fi stabilit de comun acord şi afişat numărul de telefon la care pot 

apela personalul de pază, profesorul de serviciu, personalul şcolii, elevii, în situaţia unor 

incidente violente sau în cazurile în care nu se respectă prevederile  prezentei proceduri. 

 

 

Formulare 



MINISTERUL EDUCAȚIEI 

ȘI CERCETĂRII  

 

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea 

Procedura operațională 

privind accesul persoanelor 

în unitatea de învăţământ  

în contextul prevenirii și 

combaterii infectării cu 

SARS-CoV-2. 

Cod: PO 25 

Ediția: II 

 

Cod:  PO 25 

 

Revizia: 2 

 

Pag. 15 / 17 

 

Exemplar nr. 1 

 

Pagină 15 din 17 
 

10.1Formular evidență modificări 

 

Nr. 

Crt. 

Ediția Data 

ediției 

Revizia Data 

reviziei 

Nr. 

Pag. 

Descriere 

modificare 

Semnătura 

conducătorului 

departamentului 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

 

10.2Formular analiză procedură 

 

Nr. 

Crt. 

Compartiment Nume și 

prenume 

conducător 

compartiment 

Înlocuitor 

de drept 

sau 

delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil  

Semnătura Data Observații  Semnătura Data 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

 

 

 

10.3Formular distribuire procedură 

 

Nr. 

Crt. 

Compartiment Nume și 

prenume  

Data 

primirii 

Semnătura Data 

retragerii 

Data 

intrării în 

vigoare a 

procedurii  

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        
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10. Anexe 

 

Nr. 

anexă 

Denumire 

anexă 

Elaborator Aprobat Nr. 

Ex. 

Difuzare Arhivare 

Loc.                   

Perioada 

Alte el. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

 

ANEXA 1 – GRAFIC ACCES  
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