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

cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. ELABORAT Prof. Tănăsescu 

Marilena Iris 

DIRECTOR 

ADJUNCT 

 

4.09.2020  

1.2. VERIFICAT Prof. Sandu 

Simona 

RESPONSABIL 

C.E.A.C. 

 

7.09.2020  

1.3. APROBAT  Prof. dr. Haiducu 

Marian 

DIRECTOR 7.09.2020  

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale: 

 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

2.1 Ediţia 1 x x 7.09.2020 

2.2 Revizia 1    

2.3 Revizia    

… Revizia    

… Ediţia II    

2.n Ia 1    

 

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

procedurii operaţionale: 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment Funcția 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

1 
Informare 

CP 
Presedinte 

CP 

Prof. dr. 

Haiducu Marian 

7.09.2020 
 

2 
Aplicare 

CA 
Presedinte 

CA 

Prof. dr. 

Haiducu Marian 

7.09.2020 
 

3 Arhivare Secretariat Secretar 

 

Stoica Elena 

Alice 

7.09.2020 

 

4 Evidenta Secretariat Secretar  7.09.2020  



Scoala Gimnaziala 

“Mihai Eminescu“, 

Pitești 

 

 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND TRIAJUL ELEVILOR 

în vederea asigurării condițiilor de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia: 0 

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 09.05 

 Exemplar nr.: 1 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment Funcția 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

Stoica Elena 

Alice Elena 

Stoica 

 

3. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

Scopul prezentei proceduri este de:  

- a stabili modalitățile de realizare a triajului epidemiologic al preșcolarilor și al elevilor în vederea asigurării 

condițiilor de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;  

- a da asigurări cu privire la 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. 
 

4. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Prezenta procedura se aplica tuturor cadrelor didactice, personalului nedidactic si didactic auxiliar din 
unitatea şcolară.  

 

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

6.1 Reglementari internaţionale - nu este cazul  

6.2 Legislaţia primară  

- Legea educaţiei naţionale  nr. l/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare  

- Legea nr. 100/ 1998, privind asistenta de sanatate publică  

- Legea nr. 344/ 2002, privind aprobarea OG nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

98/1994 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica  

- Legea nr. 316 din 28/06/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică  

6.3. 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 si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea 

contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,  

- Ordin nr. 288/2006, pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului  

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

- ORDIN nr. 1.494 din 31 august 2020pentru 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 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229695
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6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  

- Organigrama;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 
 
 

6. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ  

 

 

a. Definiţii 

Procedură operaţională – 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 procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 

şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei proceduri – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor 

componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 

 

7.2. Abrevieri 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

D – Director  

CA – Consiliul de Administraţie  

CP – Consiliul profesoral  

MEC – Ministerul Educatiei și Cercetării 

PO – Procedură operaţională 

OM – Ordinul Ministrului 

CRU – compartiment resurse umane 

R.O.F.U.I.P. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ în învăţământul 

preuniversitar. 

C.E.A.C. – Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

SMC - sistemul de management al calității. 

Asm. – Asistent medical 
 

7. DESCRIEREA PROCEDURII 

 
8.1. Generalități : 

Este important ca: 

- părinţii/reprezentanţii legali ai copilului să fie clar informaţi şi să înţeleagă de ce copiii cu simptome nu ar 

trebui aduşi la şcoală; 

- întreaga comunitate să colaboreze în observarea copiilor şi a personalului pentru a diminua riscurile de 

infectare. 

 

8.2. Triajul zilnic: 

 

1.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. 

Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: 
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- cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse, 

dificultăţi în respiraţie - scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli infectocontagioase; 

- cei confirmaţi 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. 

Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: 

- când nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 

- dacă unul dintre membrii familiei prezintă simptome de infecţie a tractului respirator, dar nu a fost 

confirmat cu virusul SARS-CoV-2; 

- cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie nazală 

clară, ochi curgători/prurit); 

2.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; 

3.În cazul în care preşcolarii şi elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau simptomatologie 

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

4.Revenirea în colectivitate a copiilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală se va 

realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale, care să precizeze diagnosticul şi pe care elevul o va 

preda cadrului didactic de la prima oră de curs. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul persoanei 

desemnate; 

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, diaree, vărsături) se 

izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii de învăţământ. 

6. Unitatea de învățământ va desemna un cadru didactic, responsabil cu evidența elevilor și a cazurilor de 

îmbolnăviri din unitatea școlară. Acesta va coordona activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 și 

se va afla în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții I.S.J., D.S.P., precum și ai 

autorităților locale și ai C.J.C.C.I.. 
 
 

9. Responsabilităţi :  

 

Responsabil de proces   =  director 

Echipa de proces  =  cadre didactice  

                                   = responsabilul cu activitatea de prevenire a infecției cu SARS CoV-2 

 

 
10.Analiza procedurii.  

Analiza şi revizuirea procedurii se face anual.  


