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2
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Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii:

Nr.
crt.

Scopul
Difuzării
1

Exemplar
nr.
2

Compartiment
3

Funcţia
4

Nume şi
prenume
5

3.1.

Aplicare

1

CP

Cadre
didactice

Toate cadrele
didactice

Data
Primirii
6

7

13.05.2020

3.2.

Informare

electronic

CEAC

Coordonator Ana Maria Barbu

13.05.2020

3.3.

Evidență

1

CEAC

Coordonator Ana Maria Barbu

13.05.2020

3.4.

Arhivare

1

Secretariat

Secretar

Semnătura

Bănică Elena

1. Scopul procedurii
Procedura stabilește modalităţile de desfăşurare a activităţilor de pregătire a sesiunilor de examen pentru anul
2020, măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și condițiile ce trebuie
implementate și respectate în vederea asigurării siguranței medicală.
De asemenea, prin prezentul document se stabilește circuitul de intrare şi de ieşire a elevilor, a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi modul în care se va realiza igienizarea /
dezinfecţia la nivelul Colegiului Național de Muzică „George Enescu”.

2. Domeniul de aplicare
Procedura va fi aplicată de către întreg personalul unității de învățământ și elevi, în perioada instituirii
pandemiei create de virusul SARS-CoV-2, când vor reveni în unitate elevii claselor terminale, pentru
pregătirea și consilierea pentru examenele naționale.
Procedura dă asigurări cu privire la continuitatea activității din cadrul unității de învățământ și
stabilește principalele norme de siguranța ce trebuie a fi respectate de persoanele implicate.
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3. Documente de referinţă
3.1. Legislaţie primară:
-

Legea nr.1/2011, legea Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ordonanţă de urgenţă nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările
ulterioare;
3.2. Legislaţie secundară:
-

O.M.E.N.C.S nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

-

O.M.E.N.C.S nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevului;

-

O.M.E.N 3027/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului - cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

-

Instrucțiunile MEN 1/2018 M.Of. 481 din 12 iunie 2018;

-

OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în MO al
României, Partea I, nr. 22/21.01.1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
453/2004, cu modificările și completările ulterioare;

-

Art.1 din Hotărârea nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU),
„se aprobă suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data
de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de
evoluția situației;

-

Ordonanțele Militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19;

-

Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel
național, publicat în MO al României, Partea I, nr. 212 din 16.03.2020, cu posibilitatea prelungirii
ulterioare.

- Adresa MEC nr. 8900/10.04.2020 privind respectarea măsurilor de securitate și confidențialitate
pentru protejarea datelor cu caracter personal;
-

Ordin nr. 4115_10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat național, în
anul școlar 2019 – 2020;
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- Ordin nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului
de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar;

- Adresă MEC din 28.04.2020 – Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după
încetarea stării de urgenţă;
-

ORDIN nr. 769 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ;

-

Ordin comun al Ministerului Educației și Cercetării (nr. 4.220/8.05.2020) și al Ministerului
Sănătății (nr. 769/8.05.2020) pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în instituțiile/unitățile de învățământ.

4.

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi
4.1. Definiţii:

Nr.
Crt.
1.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

Procedură formalizată

Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii,
atribuţiei sau sarcinii şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic..
PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un
proces care se desfăşoară la nivelul tuturor
compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică.
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau
un proces care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor
compartimente dintr-o entitate publică.

2.
3.

Compartiment
E-learning

4.

Beneficiarii direcţi ai
educaţiei şi formării
profesionale

departament / serviciu / birou.
Totalitatea situațiilor educaționale în care se utilizează semnificativ
mijloacele Tehnologiei Informației și Comunicării (TIC)
Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi
persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare
profesională

5.

Sistemul naţional de
învăţământ

Este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de
stat particulare şi confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri şi
forme de organizare a activităţii de educare şi formare profesională.

6.

Educaţia

Este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor şi
activităţilor de învăţare şi formare de competenţe academice sau
4
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profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în context
formal, cât şi în context nonformal sau informal.
7.

Pandemie

Epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare, cuprinzând
mai multe țări / continente.

4.2.Abrevieri:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abrevierea

Termenul abreviat

PO
PS
Ah.
E.
V.
A.
Ap.
CEAC

Procedura operaţională
Procedură de sistem
Arhivare
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

5. Descrierea procedurii
5.1. Generalități
Revenirea în unitatea de învățământ a elevilor din clasele a VIII-a și a XIl-a se va face în condiții de
siguranţă, cu respectarea tuturor recomandărilor Ministerului Educației și Cercetării și ale Ministerului
Sănătații.
În perioada 02.06.2020 – 12.02.2020, se vor realiza doar activităţi de pregătire şi consiliere pentru
examenele naționale, după un orar stabilit de către unitatea de învățământ și comunicat tuturor persoanelor
implicate.
Prezența la școală în această perioadă nu este obligatorie. Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor
lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor la activităţile desfășurate în şcoală şi vor
decide asupra acestui aspect, după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor
acestora (persoane care suferă de afecţiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani). Participarea
acestora este opțională și va fi comunicată dirigintelui. Unitatea de învățământ poate organiza şi sesiuni de
pregătire în sistem online.
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Examenele naţionale se vor susține respectând programele prevăzute prin OMEC nr. 4.115 din
10.04.2020 (fără materia din semestrul al doilea).
5.2. Modul de lucru
Conducerea Colegiului Național de Muzică „George Enescu” se consultă, cu: Consiliul profesoral,
Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor, reprezentanţii organizaţiilor sindicale,
administraţia publică locală pentru organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul actual.
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” va afişa mesaje de informare cu privire la normele
igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, în toate spaţiile în care se vor desfăşura activităţi
cu elevii. De asemenea, Colegiul asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini,
care vor fi reîncărcate permanent.
Unitatea de învăţământ informează Direcţia de Sănătate Publica a Municipiului Bucureşti despre
depistarea unor cazuri suspecte de infecţie la elevi sau personalul didactic / didactic auxiliar / nedidactic din
cadrul unităţii de învăţământ. Conducerea unităţii de învăţământ desemnează, ca persoană cu atribuţii în
menţinerea legăturii permanente cu Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, pe doamna
administrator de patrimoniu Pandelescu Mariana.
Unitatea de învâțământ va transmite inspectoratul şcolar, până la data de 14 Mai 2020, lista cu elevii
şi personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitate care participă la desfăşurarea activităţilor de
învăţământ în perioada pregătirii elevilor şi în perioada desfăşurării examenelor.
Cu minimum 24 de ore înaintea fiecărei probe de examen / evaluare, inspectoratul şcolar va primi
aceleasi informaţii privind elevii sau personalul didactic /didactic auxiliar / nedidactic menţionaţi mai sus.
5.2.1. Măsurii obligatorii
La nivelul Colegiului, defășurarea activităților de pregătire și consiliere pentru examenele naționale se va
realiza respectând următoarele măsuri:


elevii, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic vor purta masca de protecţie pe toată
durata activităţilor şi îşi vor igieniza regulat mâinile cu substanţe dezinfectante sau săpun;
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coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) vor fi
dezinfectate regulat cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între
schimburi (dacă este cazul) şi la finalizarea programului;



în sălile de clasă activităţile se desfăşuară cu maximum 10 elevi, situaţi la cca. 2 metri distanţă
unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din unitatea de
învăţământ;



elevii vor sta câte unul în bancă;



în perioadă 02 iunie – 12 iunie, durata activităţilor petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai
mare de 2 ore pentru elevii de gimnaziu și mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu;



în situaţia în care Colegiul va realiza activităţile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi
prevăzut un interval de 2 ore pentru dezinfectarea / igienizarea cu substanţe biocide şi aerisirea
sălilor pentru o perioadă de cel puţin o oră.



în perioada desfăşurării activităţilor de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat,
astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacţioneze fizic;



grupele de elevi vor păstra aceeaşi sală de clasă pe toată perioada desfăşurării activităţilor;



colectarea măştilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în
unitatea de învăţământ;



la sfârşitul activităţilor, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.



pe holuri, în spațiile deschise comune și în curtea Colegiului, elevii și angajații unității vor respecta
recomandarea de a sta în grupuri de maxim 3 persoane;

Durată totală a activităților va fi de maxim 3 ore pe zi, în intervalul 9 – 12 si 13 - 16, conform unui program
stabilit pentru cele două săptămâni și adus la cunoștința tuturor celor implicați. Ca loc de desafasurare,
activitatile din cele 2 schimburi se vor desfasura alternative, in salile de la parter, etajul I și etajul II al cladirii
Colegiului. Se vor organiza „Consilii profesorale online”, adică ședințe de coordonare cu profesorii pe
platforma Zoom sau Whatsapp înaintea revenirii în unitate.
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5.2.2. Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic
1. Accesul (intrarea) tuturor persoanelor se va face doar pe intrarea elevilor dinspre laboratorul de
informatică.
2. La intrarea în unitatea de învăţământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi a
elevilor, acestora le va fi măsurată temperature, de către cadrul medical care va asigura asistenţa
medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor (temperatura nu trebuie să depăşească 37,3
grade C);
3. În situaţia în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome
sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în Colegiu,
cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei
de tratament; persoana desemnata va informa Directia de Sanatate Publica a Municipiului
Bucuresti despre aceste cazuri.
4. Elevii intră în unitatea de învățământ individual sau în grupuri de maximum 3 persoane;
5. Parcursul prin curtea Colegiului până la intrarea în unitatea de învăţământ se va realiza pe un traseu
bine delimitat şi semnalizat, respectând normele de distanţare fizică;
6. Elevii vor fi însoţiţi de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învăţământ până în sala de
clasă şi apoi, după finalizarea activităţilor, vor fi conduşi până la ieşire;
7. La intrarea în unitatea de învăţământ vor fi asigurate materiale şi echipamente de protecţie
(covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini etc.);
8. Intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă şi alte încăperi,
sunt stabilite de unitatea de învăţământ, semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;
9. Ieşirea elevilor și a cadrelor didactice din unitatea de învățământ se va realiza pe un culoar diferit,
pe la usa de iesire către terenul de sport, exemplificat de unitate și semnalat corespunzător în
cadrul căilor de acces și în incinta unității.
10. Ieşirea elevilor din unitatea de învățământ în timpul programului sau în pauze este strict interzisă,
cu excepţia situaţiilor speciale, cazuri în care elevii vor putea ieşi numai după ce au obţinut de la
profesorul de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece într-un registrul special motivul învoirii,
iar elevul va semna.
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5.3.Resurse necesare
5.3.1. Resurse materiale


calculator / laptop / tabletă;



reţea internet;



telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii procedurate;



elemente de birotică;



covoraşe dezinfectante, măști de protecție, mănuși, soluții dezinfectante, prosoape de hârtie.

5.3.2. Resurse umane


Consiliul profesoral;



Consiliul de administraţie;



Personal nedidactic și auxiliar;



Directorul unităţii.

5.3.3. Resurse financiare
 Conform bugetului pentru anul în curs.

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
6.1.

Conducerea unității de învățământ
-

stabilește împreună cu cadrele didactice programul pentru perioada 02-12 iunie;

-

informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora, cu privire la perioada
de pregătire și consiliere a elevilor pentru examenele naționale;

-

asigură accesul cadrelor didactice și elevilor în unitatea de învățământ;

-

colaborează cu autoritățile administrației publice locale, pentru completarea dotării cu mășți,
mănuși și soluții dezinfectante, în funcţie de nevoile identificate;

-

stabilește culoarele de intrare și ieșire din unitatea de învățământ, le aduce la cunoștința tuturor
celor implicați și le semnalizează prin inscripții de tipul [Intrare] respectiv [Ieșire];
9
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desemnează o persoană cu atribuţii în menţinerea legăturii permanente cu Direcţia de Sănătate
Publică a municipiului Bucureşti.

-

informează Direcţia de Sănătate Publica a municipiului București despre depistarea unor cazuri
suspecte de infecţie la elevi sau personalul didactic / didactic auxiliar / nedidactic din cadrul
Colegiului;

-

transmite Inspectoratul Scolar, până la data de 14 Mai 2020, lista cu elevii şi personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic din unitate care participă la desfăşurarea activităţilor de învăţământ
în perioada pregătirii elevilor şi în perioada desfăşurării examenelor.

6.2.

Cadrul didactic
-

respectă măsurile impuse de unitate privind accesul în unitate și purtarea echipamentului de
protecție;

-

participă la ședințele online în vederea stabilirii programului pentru perioada 02-12 iunie;

-

se prezintă la unitatea de învățământ la data stabilită;

-

proiectează activitatea suport pentru pregătirea și consilierea elevilor;

-

desfășoară activitatea didactică conform programului stabilit și este responsabil de asigurarea
calității actului educațional;

-

oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activităţile desfășurate
și a rezolvării sarcinilor de lucru;

-

însotește elevii de la intrarea în unitatea de învăţământ până în sala de clasă şi apoi, după finalizarea
activităţilor, conduce elevii până la ieşire.

6.3.Cadrul medical
-

asigură asistenţa medicală pe întreaga durată a desfăşurării activităţilor, conform prezentei
proceduri.
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7. Formular evidență modificări
Nr.
crt.

Ediția

1.

I

Data
ediției

Revizia

0

Data
reviziei

Nr.
pag.

Descriere modificare

Semnătura
conducătorului
departamentului

Elaborarea ediţiei
iniţiale

13.05.2020

8. Formular analiză procedură
Nr.
crt.

Compartiment

Nume și
prenume
conducător
compartiment

Înlocuitor de
drept sau
delegat

Aviz favorabil
Semnătura

Aviz nefavorabil

Data

Observații

Semnătura

Data

9. Lista de difuzare a procedurii
Procedura va fi difuzată pe emailul tuturor angajaților unității.

10. Anexe / formulare
Nr.
anexă/
cod
formular

Denumirea anexei/
formularului

Elaborator

Aprobă

Nr. de
exemplare

Difuzare

Arhivare
loc
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