COLEGIUL TEHNIC „ COSTIN D. NENIŢESCU”
tel/fax : 021.345.38.65; 021.345.09.20
email : nenitescuschool@yahoo.com
Bdl. Th. Pallady, sector 3, Bucureşti
pagina web: www.nenitescu.ro

Nr. 1934 / 09.10.2020
Discutat în : C.P. 09.10.2020
Avizat în : C.A. 09.10.2020

0

CUPRINS

CAPITOLUL I.

DISPOZITII GENERALE

pag
2

CAPITOLUL II.

ORGANIZAREA MUNCII

4

CAPITOLUL III.

PRINCIPII APLICABILE

6

CAPITOLUL IV.

DREPTURILE OBLIGATIILE și ARTIBUTIILE PARTILOR

7

CAPITOLUL V.

NORME PRIVIND PROTECTIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCA

11

CAPITOLUL VI.

DISCIPLINA MUNCII și RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

13

CAPITOLUL VII.

EVALUARE și RECOMPENSE

15

CAPITOLUL VIII.

NORME PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII ȘI AL INLATURARII

ORICAREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII

16

CAPITOLUL IX. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE
PERSONALULUI UNITATII

17

CAPITOLUL X.

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE

17

CAPITOLUL XI.

SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ

19

CAPITOLUL XII.

ASPECTE METODOLOGICE

22

CAPITOLUL XIII.

DISPOZITII FINALE

23

ANEXE

24

1

CAPITOLUL I . DISPOZITII GENERALE

Art. 1.
Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” este unitate cu personalitate juridică, ordonator tertiar de credite,
funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucuresti.
Art. 2.
(a) Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” îşi desfăşoară întreaga activitate promovând profesionalismul,
creativitatea, inovaţia, comunicarea, lucrul în echipă, eficienţa, receptivitatea la nevoile educaţionale ale
comunităţii, libertatea de exprimare, formarea caracterului, moralitatea şi spiritualitatea, gândirea critică.
(b) Întreaga activitate va avea în vedere: comunicarea deschisă, spiritul colegial, realizarea integrală şi la
timp a sarcinilor de serviciu, relaţii democratice, de colaborare şi sprijin reciproc, transparenţa decizională
realizată prin organismele colective (Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie), promovarea calităţii şi
recompensarea personalului.
Art. 3.
Regulamentul Intern, stabileste dispozitii referitoare la organizarea și disciplina muncii în cadrul Colegiul
Tehnic “Costin D. Neniţescu” în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, Legea educatiei nationale cu
modificarile și completarile ulterioare, actele normative subsecvente Legii nr. 1/2011; Codului Muncii Legea nr. 53/2003 cu modificarile și completarile ulterioare, ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 septembrie
2020 și a prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
Art. 4.
Prezentul regulament reglementează modalitatea de desfășurare a activităților didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la acest
tip de activități în cadrul Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenițescu”
Art. 5.
Regulamentul operează cu următorii termeni:
 Părinte – se înțelege părintele, tutorele legal instituit sau reprezentantul legal al elevului minor;
 Participant – cadrul didactic și elevul participant la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și
al internetului;
 Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului, o formă de organizare a procesului
didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățareevaluare, care presupun prezența fizică a elevilor în
sala de curs, cu activități de studiu individual și activități didactice în sistem online. Activitatea este
organizată de către cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul
tehnologiei și al internetului;
 Platforma educațională – Classroom, pe care toți elevii și profesorii liceului au cont (pe domeniul
”nenitescu.ro”)
 Mediul educațional virtual - ansamblu de mijloace educaționale digitale și de comunicare care asigură
desfășurarea procesului educațional prin activități specifice organizate prin intermediul tehnologiei și al
internetului, precum: platforma G-suite; sistem de videoconferință Google Meet, aplicația Classroom, etc.
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Art. 6.
Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei și al internetului sunt:
 sincronă - desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea simultană a elevilor și a cadrelor
didactice;
 asincronă - desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia elevii și cadrele didactice nu
sunt conectați simultan;
 mixtă - desfășurată atât sincron, cât și asincron.
Art. 7.
Regulile de disciplină şi obligaţiile reciproce ale întregului personal, care decurg din prezentul Regulament
sunt stabilite în vederea desfăşurării în condiţii optime şi la standarde ridicate de calitate a procesului
instructiv – educativ, precum şi a activităţilor conexe care se desfăşoară în cadrul Colegiul Tehnic “Costin D.
Neniţescu” .
Art. 8.
Regulamentul Intern este adoptat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu i se substituie acesteia;
necunoaşterea prevederilor prezentului Regulament nu absolvă personalul școlii de consecinţele încălcării
lui.
Art. 9.
Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării.
Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ.
Art. 10.
Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit
actelor normative generale şi speciale.
Art. 11.
(1) Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor
normative elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a prezentului
regulament intern.
(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administraţie, cu participarea reprezentanţilor
organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală şi cuprinde reglementări
specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.
(3) Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne, note de serviciu, privind
organizarea și disciplina muncii, emise de directorul unitatii.
(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de
învăţământ și pentru director.
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Art. 12.
În incinta unitaţii scolare sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice,
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de
activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA MUNCII
Art.13.
Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
(1)
Durata normală a muncii pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă este de 8 ore/zi şi de 40 de ore pe
săptămână.
Programul de lucru pentru personalul didactic – auxiliar:
Administrator financiar: 16:00 – 22:00;
Administrator de patrimoniu 8:00 – 16:00;
Secretar: 8:00 – 16:00;
Bibliotecar: 8:00 – 16:00;
Tehnician laborant: 8:00 – 16:00;
Analist programator: 8:00 – 16:00;
Personal nedidactic:
Ingrijitor: tura I: 6:00 – 14:00; tura II: 14:00 – 22:00;
Muncitor calificat intretinere (cu autorizatie de fochist ): 6:00 -14:00;
Muncitor calificat intretinere: 8:00 -16:00;
(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de
repaus, stabilite pentru zilele de sâmbăta şi duminica.
Art. 14.
(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore,
respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:
a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de
studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare
pe tot parcursul vieţii.
(2) Activităţile concrete prevăzute la alin. (1), care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor
persoanei care ocupă postul didactic respectiv, sunt prevăzute în fişa individuală a postului. Aceasta se
aprobă în consiliul de administraţie, se revizuieşte anual şi constituie anexă la contractul individual de
muncă.
Art. 15.
Programul de functionare al unitatii:
(1) programul orar pentru nivelul de învăţământ liceal se încadrează în intervalul 8:00 – 15:00;
(2) programul orar pentru nivelul de invatamant postliceal se incadreaza în intervalul 14:00 – 21:00;
(3) nerealizarea celor 50 minute în totalitate atrage după sine tăierea orei în condică de către director (care
va scrie cu cerneală roşie „Oră neefectuată” şi va semna).
(4) în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă
determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului,
în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar.
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(5) în condica de prezenţă profesorii scriu cu cerneală albastră. Directorul verifică modul de completare a
condicii şi marchează cu cerneală roşie orele neefectuate sau nesemnate. Sunt interzise orice alte
consemnări în condică.
Art. 16.
Condica de prezenta este documentul pe baza caruia se ţine evidenţa prezenţei întregului personal al
unitatii la program. Se întocmeşte pe categorii de personal, fiecare salariat avand obligaţia de a-şi înscrie
prezenţa la serviciu prin semnaturi, atat la sosire, cat şi la plecare. Se interzic semnaturile anticipate sau
retroactive. Condicile de prezenţa se pastreaza la secretariat / cancelarie.
Art. 17.
Zilnic, condica de prezenţa va fi vizată de director, care analizeaza prezenţa şi stabileşte masurile
corespunzatoare pentru salariaţii care, din diferite motive, nu s-au prezentat la serviciu.
Art. 18.
Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze directorului situaţia, chiar dacă
este vorba de un caz de forţă majoră.
Art. 19.
În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil, prin cerere scrisa redactata
cu 1 zi inainte, adresata directorului unitatii, în care se consemneaza și persoana care va tine locul.
Art. 20.
În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boala, accident etc.)
directorul trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, ce masuri se
impun.
Art.21.
Conform Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății,
care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de
către persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul
prevenirii și combaterii ı ̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
- Intervalele aferente recreaţiilor vor fi în perioada “fără 10 – fix” a fiecărei ore;
-

Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite în timpul pauzelor, prin supravegherea
acestora de către profesorii de serviciu;

-

Fiecărui profesor de serviciu i se va desemna un număr mic de clase pe care le va supraveghea pe tot
parcursul anului școlar.

-

Profesorul de serviciu responsabil pe etaj va gestiona fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi
întoarcerea de la/la clasă pentru evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar;

-

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);

-

Nu vor fi practicate jocuri de contact și nici activităţi care implică schimbul de obiecte.

-

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.). ( PO – 106)
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CAPITOLUL III
PRINCIPII APLICABILE. Aspecte privind securitatea în mediul educațional virtual și gestionarea datelor cu
caracter personal
Art. 22.
Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activități-suport pentru învățarea prin
intermediul tehnologiei și al internetului, sunt: a) principiul echității - în baza căruia accesul la învățare se
realizează fără discriminare; b) principiul calității - în baza căruia activitățile de învățământ se raportează la
standarde de referință și la bune practici naționale și internaționale; c) principiul asigurării egalității de
șanse; d) principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia; e) principiul participării și responsabilității
părinților.
Art. 23.
Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform directivelor UE privind securitatea
cibernetică, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal. În organizarea și desfășurarea activităților
în mediul virtual se asigură respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) 2016/679.
Art. 24.
Prelucrarea, de către Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenițescu” a datelor cu caracter personal ale
participanților la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se realizează în
vederea îndeplinirii obligației legale care revine unității de învățământ de asigurare a dreptului la
învățătură, prin garantarea accesului și a desfășurării efective a procesului educațional în cazul în care
procesul educațional nu se poate derula față în față, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 25.
Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de
prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:
a) numele și prenumele elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicația/platforma
educațională informatică;
b) imaginea, vocea participanților;
c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date prelucrate prin
utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice;
d) rezultatele evaluării;
e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru participare la cursurile online:
nume de utilizator și parolă de acces.
Art. 26.
Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării
aplicațiilor/platformelor educaționale informatice, se interzice înregistrarea activităților de învățare
desfășurate online.

Art. 27. Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, în calitate de operator de date cu caracter personal, are
obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu
caracter personal care să vizeze:
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a) securitatea în mediul online;
b) asigurarea confidențialității datelor;
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu
caracter personal.
Art. 28.
Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului au
următoarele obligații: a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice
alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; b) de a utiliza
aplicația/platforma educațională informatică doar în conformitate cu prevederile legale; c) de a nu
înregistra, disemina, folosi informații, care conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului
prelucrării acestor date.
Art. 29.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activității didactice. Orice prelucrare
a datelor cu caracter personal efectuată de către unitatea de învățământ în afara scopului vizat, constituie o
încălcare a prevederilor legale.
CAPITOLUL IV - DREPTURILE, OBLIGATIILE ȘI ATRIBUȚIILE PARTILOR
Art. 30. Personalul unitatii are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.
Art. 31.
Drepturi prevazute de Legea nr. 1/2011:
1. Dreptul la iniţiativă profesională constă în:
a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ,
prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice;
b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.
2. Dreptul la securitate al personalului didactic:
(a) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate
şcolară sau publică.
(b) Prin excepţie de la prevederile lit. (a), nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în timpul
desfăşurării activităţii didactice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea
fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, conform constatării
personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.
(c) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o
conduce.
(d) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte
persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.
(e) Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu
acordul personalului de conducere, cu excepţia celor de la lit. (c).
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3. Dreptul de participare la viaţa socială:
(a) Personalul didactic are dreptul să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul
învăţământului.
(b) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi
culturale, naţionale şi internaţionale, legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
(c) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în
nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea
profesiei de educator, respectiv prevederile legii educatiei nationale.
Art. 32.
Personalului unitatii îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei
postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
f) obligatia de a se supune obiectivelor de performanţă individuale impuse, precum şi criteriilor de
evaluare a realizării acestora;
g) obligatia de a-și indeplini cu profesionalism, impartialitate și în conformitate cu legea indatoririle de
serviciu;
h) sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii activitatii şcolii;
i) sa respecte normele de conduita profesionala și civica prevazute de lege;
j) sa respecte programul de lucru stabilit și sa foloseasca cu eficienta timpul de munca;
k) sa respecte ordinea și disciplina la locul de munca, sa manifeste colegialitate și toleranta în relatii cu
colegii de serviciu;
l) sa execute intocmai și la timp obligatiile de serviciu ce le revin;
m) sa pastreze confidentialitate, în legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta
în exercitarea atributiilor de serviciu;
n) sa se prezinte la serviciu în stare corespunzatoare indeplinirii în bune conditii a sarcinilor ce le revin;
o) sa-si perfectioneze pregatirea profesionala conform prevederilor Legii nr. 1/2011;
p) sa respecte normele de protectie a muncii și de prevenire a incendiilor sau a oricaror altor situatii care ar
putea pune în primejdie cladirile, viata și integritatea corporala a sa sau a altor persoane;
r) sa cunoasca continutul actelor normative, regulamentelor și al oricaror altor dispozitii cu caracter
normativ în legatura cu atributiile și sarcinile de serviciu, referitoare la activitatea desfasurata,
conformandu-se acestora intocmai;
s) sa se abtina în exercitarea atributiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea publica a
convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic și sa nu participe la activitati politice în timpul
programului de lucru;
ş) sa rezolve în termenele stabilite de catre conducerea unitatii sarcinile repartizate;
t) sa nu introduca, distribuie și sa nu consume bauturi alcoolice sau substante halucinogene în cadrul
unitatii.
Art 33.
Conducerea Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenițescu”, are următoarele atribuții:
a) informează elevii și părinții acestora asupra modalității de organizare a activității didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe
care le au;
b) stabilește măsuri pentru buna desfășurare a activității didactice de către toate cadrele didactice și elevii
din unitatea de învățământ;
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c) întreprinde demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a conexiunii la internet
pentru elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfășurarea activităților prin intermediul
tehnologiei și al internetului;
d) gestionează baza materială cuprinzând dispozitive electronice cu conexiune la internet;
e) sprijină cadrele didactice și elevii să își creeze conturi de e-mail și de acces la platformele și aplicațiile
electronice utilizate la nivelul unității de învățământ;
f) identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii
cu cerințe educaționale speciale (CES); g) monitorizează modul în care se desfășoară activitatea didactică
prin intermediul tehnologiei și al internetului.
Art. 34.
Profesorii diriginți au următoarele atribuții:
a) informează elevii și părinții acestora despre modalitatea de organizare a activității didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile pe
care le au;
b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării
continuității participării elevilor la activitatea de învățare prin intermediul tehnologiei și al internetului;
c) transmit elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ,
precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării prin intermediul tehnologiei și al internetului;
d) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului;
e) mențin comunicarea cu părinții elevilor;
f) intervin în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității didactice în care sunt
implicați elevii clasei.
Art. 35.
Cadrele didactice au următoarele atribuții:
a) proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor privind
învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
b) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme
educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate;
c) proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;
d) elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului, pentru
înregistrarea progresului elevilor;
e) stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predareînvățare-evaluare astfel
încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru.
f) stabilesc programe de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a în vederea susținerii Examenului
Național de Bacalaureat.
Art. 36.
Nerespectarea prevderilor acestui regulament atrage după sine sancțiuni conform Regulamentului Intern al
unității de învățământ.
Art. 37.
Elevii au următoarele responsabilități:
a) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de învățământ,
conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către profesorii diriginți;
b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele didactice, în
vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului;
c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care să se asigure
un climat propice mediului de învățare;
9

d) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin intermediul
tehnologiei și al internetului;
e) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația privind protecția
datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale art. 4 alin.
(4) din prezenta metodologie;
f) au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului; în caz
contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog, cu excepția situațiilor
justificate;
g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor de curs.
h) prin "participarea elevului la activităţi didactice online" se înţelege "participare efectivă şi activă" care nu
se limitează la simpla conectare, ci la un dialog eficient cu profesorul, respectiv rezolvarea sarcinilor de
lucru în timpul orelor de curs.
Art. 38.
Elevii care încalcă prezentul regulament vor fi sancţionaţi conform procedurii de sancţionare prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Tehnic ”Costin D. Nenițescu”.
Art. 39.
Părinții au următoarele atribuții:
a) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de învățământ prin
intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, prietenos și protectiv
pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea
progresului înregistrat de elev, încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria
formare;
b) mențin comunicarea cu profesorul diriginte și celelalte cadre didactice;
c) sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele stabilite;
d) transmit profesorului diriginte feedbackul referitor la organizarea și desfășurarea activității de predareînvățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului.
e) transmit cu promptitudine profesorului diriginte problemele tehnice de conectare a elevului la
activităţile online (microfon sau cameră nefuncţională etc) şi face eforturi, în măsura posibilităţilor, de a
remedia aceste probleme.
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CAPITOLUL V. NORME PRIVIND PROTECTIA, IGIENA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art. 40.
Activitatea de SSM şi SU în scoala constituie o preocupare permanenta a întregului personal şi se
desfaşoara în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 41.
Pentru respectarea regulilor de SSM şi SU se numesc responsabili care colaboreaza cu firma de profil colaborator și au obligaţia de a actualiza dosarele SSM şi SU, de a verifica pichetul de incendiu şi de a
instrui toţi salariaţii în sensul cunoasterii și respectarii normelor de protectie a muncii și normelor SU,
precum și a urmatoarelor indatoriri:
• Desfasurarea activitatii în asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat persoana proprie, cat și celelalte persoane participante la procesul de munca;
• Aducerea la cunostinta responsabililor despre aparitia oricarei defectiuni tehnice sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
• Aducerea la cunostinta responsabilului a accidentelor de munca suferite de persoana proprie și de alte
persoane participante la procesul de munca;
• Oprirea lucrului la aparitia oricarui eveniment, indiferent de grad sau pericol, cauzator de producerea
unui accident și informarea imediata a responsabilului;
• Utilizarea echipamentului de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care i-a fost acordat;
• Se respecte regulile de protectie a muncii și regulile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de catre angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
• Sa utilizeze, potrivit instructiunilor, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, aparatura și
echipamnentele de lucru;
• Sa nu efectueze manevre sau modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de
interventie pentru stingerea incendiilor;
• La terminarea programului sa verifice și sa ia toate masurile pentru inlaturarea cauzelor care pot
provoca incendii;
• Sa nu afecteze sub nicio forma functionalitatea cailor de acces și de evacuare din cladire;
• Sa comunice imediat conducerii unitatii și personalului cu atributii de prevenire a incendiilor orice
situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum și orice defectiune sesizata la
sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;
• Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarei alta persoane aflata intr-o situatie de pericol;
• Sa participe efectiv la stingerea incendiilor și la inlaturarea consecintelor acestora , precum și la
evacuarea persoanelor și a bunurilor materiale.
Art. 42
Responsabilul cu SSM şi SU are dreptul de a aplica sancţiuni corespunzatoare celor ce nu respecta regulile
de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia muncii pe timpul desfaşurarii activitaţii.
Art. 43
Fumatul în şcoala şi în permitrul acesteia este interzis.
Art. 44
(1) Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la securitatea și sanatatea sa în
munca, precum și a celorlalti salariati.
(2) Pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate și sanatate, personalul are urmatoarele obligatii:
a. sa isi insuseasca și sa respecte normele și instructiunile de protectia muncii și masurile de aplicare a
acestora;
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b. sa desfasoare activitatea în asa fel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala, atat persoana proprie cat și a colegilor;
c. sa aduca la cunostinta conducatorilor orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol
de accidentare sau imbolnavire profesionala;
d. sa utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea institutiei;
e. sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate a
echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate și sanatate, conducerea are urmatoarele obligatii:
a. sa asigure și sa controleze cunoasterea și aplicarea de catre toti angajatii a prevederilor legale în
domeniul protectiei muncii;
b. sa asigure cercetarea și evidenta accidentelor de munca și a accidentelor usoare suferite de personal;
c. sa asigure materialele igienico-sanitare specifice activitatii desfasurate;
Art. 45
(1) în caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munca, fiecare salariat va informa de urgenta
directorul unitatii.
(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinte grave, vor fi imediat aduse
la cunostinta directorului.
(3) Aceleasi reguli vor fi respectate și în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de munca și
invers.
Art. 46
Pentru a asigura securitatea la locul de munca, salariatii școlii au urmatoarele obligatii:
a. salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena și de tehnica securitatii muncii;
b. se interzice introducerea, distribuirea sau inlesnirea introducerii bauturilor alcoolice sau a substanţelor
halucinogene în incinta școlii.
Art. 47
Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care a
intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către
persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul prevenirii
și combaterii ı ̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile
de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV2
a) Instruirea cadrelor didactice
Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic 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 privind igiena respiratorie,
tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare
corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.
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 de tip
respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă
(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în
vederea aplicării protocolului de izolare.
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b) Instruirea periodică a 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.
CAPITOLUL VI. DISCIPLINA MUNCII ȘI RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCȚIUNI)
Raspunderea disciplinara
Art. 48
Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 264 din Codul Muncii (Legea 53/2003) oricare
dintre situaţiile următoare:
(1) Personal didactic şi didactic auxiliar:
a) Întârzierile repetate de la program;
b) Absentarea nemotivată;
c) Absentarea nemotivată la şedinţe Consiliul profesoral pentru personalul didactic, şi la care sunt invitati şi
personalul didactic-auxiliar;
d) Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive ale comisiilor metodice şi ale altor comisii de lucru
constituite la nivelul şcolii;
e) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului;
f) Nerespectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
g) Orice complicitate cu elevii în vederea neefectuării orelor de curs (chiul organizat);
h) Generarea de discuţii cu elevii referitoare la aspecte ale vieţii private ale personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic.
i) Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
j) Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
k) Ţinută indecentă neadecvată statutului de cadru didactic;
(2) Personal nedidactic:
a) Întârzierile repetate de la program;
b) Absentarea nemotivată de la program;
c) Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
d) Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
e) Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului;
f) Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi nerespectarea termenelor stabilite.
Art. 49. Sancţiunile se aplică în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi Codul Muncii.
Art. 50. Fapta în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de
către salariaţii unitatii, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupa, a obligaţiilor asumate prin
Contractul Individual de Munca, Fisa postului, a prevederilor ROFU, RI şi codului etic, constituie abatere
disciplinara şi se sancţioneaza dupa caz, în conformitate cu legislaţia, cu:
Pentru personalul nedidactic :
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus
retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, și a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni
cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept în termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se
aplica o noua sanctiune disciplinara în acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin
decizie a angajatorului emisa în forma scrisa.
Pentru personalul didactic și didactic-auxiliar :
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•
observatie scrisa;
•
avertisment;
•
diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de
indrumare și de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;
•
suspendarea, pe o perioada pe pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea
unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de
conducere,indrumare și de control;
•
destituirea din functia de conducere, de indrumare și de control din invatamant;
•
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca;
Art. 51.
Procedura de sanctionare a personalului didactic și didactic-auxiliar se face cu respectarea prevederilor art.
280-283 din Legea educatiei Nationale nr. 1/2011.
Art. 52.
Procedura de sanctionare a personalului nedidactic se face cu respectarea prevederilor art. 248-252 din
Codul muncii, Legea nr. 53/2003 cu modificarile și completarile ulterioare.
Art. 53.
Constituie de asemenea abatere disciplinara: hărţuirea sexuala.
Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală. Sunt considerate hărţuiri
sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea
o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea
productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi
colaboratorilor (parinti, angajati firme cu care unitatea se afla în relatii contractuale) să impună
constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală.
Salariaţii, care vor fi autori dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform prevederilor
art. 29, respectând procedura mentionata la art. 30 și 31 din prezentul regulament.
Art. 54.
Dreptul de apărare al salariaţilor
a) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare,
împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea
generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni
disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege.
b) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după
audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii.
c) Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile
imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata.
d) Acelaşi procedeu se va aplica şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea audierii.
Art. 55.
Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii. Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o
singură sancţiune. Cu excepţia sancţiunii cu avertisment, nicio sancţiune disciplinară nu se poate aplica
înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
Art. 56.
Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau
modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
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Art. 57.
Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionte, persoanele cu rea credinţă care au determinat aplicarea
sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal.
Art. 58.
Cercetarea faptei și comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii
acesteia. Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata

CAPITOLUL VII. EVALUARE ȘI RECOMPENSE
Art. 59.
Criteriile de evaluare/ procedura de evaluare a personalului unitatii sunt prevazute în fisa de evaluare
anuala, elaborata potrivit reglementarilor în vigoare, pentru fiecare categorie de personal în parte/ în
OMECTS 6143/2011 și OMECTS 3860/2011, dupa cum urmează:
•
Personal didactic și didactic-auxiliar OMECTS 6143/2011;
•
Personal nedidactic OMECTS 3860/10.03.2011;
Metodologia de evaluare pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar a fost modificată şi
completată prin OMC 4247/2020.
Art. 60.
Recompense
(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin
concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului
şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.
(2) MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de
merit, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ.
(3) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate primi
decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(4) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt:
Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic.
Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.
(5) În afara distincţiilor prevăzute la alin. (3), ministrul educaţiei și cercetării este autorizat să acorde
personalului didactic din învăţământul preuniversitar următoarele distincţii:
a) adresă de mulţumire publică;
b) diplomă "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a;
c) diplomă de excelenţă, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate
deosebită în învăţământ.
(6) Diploma "Gheorghe Lazăr" clasele I, a II-a şi a III-a este însoţită de un premiu de 20%, 15% şi, respectiv,
10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate. Diploma de excelenţă este însoţită
de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.
(7) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în limita unui procent de 1% din numărul total al
posturilor didactice din fiecare judeţ/sector al municipiului Bucureşti.
(8) Fondurile pentru acordarea distincţiilor prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE.

15

CAPITOLUL VIII. NORME PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII și AL INLĂTURĂRII
ORICAREI FORME DE ÎNCALCARE A DEMNITATII
Art. 61.
Unitatea respecta principiul libertatii alegerii locului de munca, a profesiei, a meseriei sau a activitatii pe
care urmeaza sa o presteze salariatul. Niciun salariat nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca
intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie, conform legislatiei în vigoare. Niciun salariat nu
poate fi fortat sa indeplineasca orice munca sau serviciu sub amenintare, ori pentru care salariatul nu si-a
exprimat consimtamantul în mod liber.
Art. 62.
(1) Tuturor salariatilor le sunt recunoscute: dreptul la plata pentru munca depusa, dreptul la protectia
datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protectie impotriva concedierilor colective.
(2)Tuturor salariatilor le este recunoscut dreptul la libertatea gandirii și exprimarii, cu respectarea ordinii de
drept și a bunelor moravuri.
Art. 63.
In cadrul unitatii, în relatiile de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii,
sunt respectate principiul nediscriminarii, precum și principiul egalitatii de sanse intre femei și barbati.
Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii și a bunei credinte. Orice salariat care presteaza
o munca, beneficiaza de respectarea demnitatii și a constiintei sale fara nicio discriminare. Unitatea asigura
intreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directa sau indirecta fata de
orice salariat, pe motiv ca acesta apartine unei rase, etnii, religii, optiune politica, handicap, categorie
sociala defavorizata, ori datorita convingerilor, varstei, dizabilitatilor, bolilor cronice necontagioase,
infectarii HIV, a sexului, a orientarii sexuale, ori apartenentei la o categorie defavorizata, manifestata în
urmatoarele domenii:
a. incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea raportului de munca;
b. stabilirea atributiilor de serviciu, locului de munca sau a salariului;
c. acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul;
d. conditii de munca echitabile și satisfacatoare
e. formarea, perfectionarea, reconversia și promovarea profesionala;
f. aplicarea masurilor disciplinare;
h. protectie impotriva somajului;
i. dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitatile acordate de acesta.
Art. 64.
în cadrul relatiilor dintre angajati, precum și a relatiilor dintre angajati și alte persoane fizice cu care vin în
contact în indeplinirea sarcinilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui
defavorizeaza sau supune unui tratament injust sau degradant o persoana sau un grup de persoane. Nu
constituie o incalcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoana care nu corespunde
cerintelor postului și standardelor profesionale, atat timp cat aceasta nu constituie act de discriminare.
Constituie abatere de la prezentul regulament orice comportament cu caracter nationalist – sovin, de
instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce vizeaza atingerea demnitatii sau crearea
unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptate impotriva unei
persoane sau a unui grup de persoane. Măsurile pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei și
barbati și pentru eliminarea discriminarii directe și indirecte pe criterii de sex se aplica în conformitate cu
prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei și barbati. Incalcarea regulilor privind
respectarea principiilor nediscriminarii și a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, constituie
abatere disciplinara.
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CAPITOLUL IX. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE
PERSONALULUI UNITATII
Art. 65. Personalul școlii poate adresa unitatii, în nume propriu cereri sau reclamatii individuale privind
incalcarea drepturilor prevazute în contractul individual de munca sau în contractul colectiv de munca.
Art.66. Pentru solutionarea temeinica și legala a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor,
unitatea dispune numirea unor comisii, potrivit hotărîrii Consiliului de Administratie, prin decizia
directorului unitatii, care sa cerceteze și sa analizeze detaliat toate aspectele sesizate.
Art. 67. în termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii sau reclamatiei individuale a salariatului la
secretariat, pe baza raportului comisiei, conducerea unitatii, comunica în scris raspunsul catre petitionar.
- în raspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
- petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a salariatului, nu se iau în
considerare. Sesizările şi reclamaţiile se îndosariază într-un dosar separat.
CAPITOLUL X. REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE
Art. 68. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul
colectiv de muncă aplicabil și din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfăsurată de acesta, durata activitătii, salariul, vechimea în muncă, în meserie și specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
f) sa evalueze salariatul numai dupa obiectivele de performanţă individuale impuse, precum şi dupa
criteriile de evaluare a realizării acestora conform legislatiei în vigoare.
Art. 69. în indeplinirea sarcinilor sale, personalul didactic este obligat sa dea dovada de profesionalism, sa
aiba o comportare demna în unitate și în comunitatea locala.
Art. 70. Profesorul pentru invatamantul liceal şi postliceal are drepturile și indatoririle prevazute de Legea
Educatiei Nationale, pe cele care decurg din calitatea de angajat, stabilite prin legislatia muncii, precum și
de prezentul regulament ca de exemplu:
a) de a se implica activ și de a participa efectiv la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte;
b) de a efectua planificările şi a le prezenta responsabiilor de comisie în prima zi a semestrului (sau, cel
târziu, la termenele stabilite în cazul unor situaţii obiective);
c) să se preocupe de formarea continuă în specialitate şi în domeniul psihopedagogiei prescolare/scolare
(prin studiu individual şi participarea la acţiunile de perfecţionare organizate de catedră, şcoală, I.S.M.B.,
susţinerea gradelor didactice etc.);
d) pregătirea permanentă şi cu responsabilitate a tuturor activităţilor didactice. Cadrele didactice
debutante precum şi cadrele desemnate de catre Consiliul de Administraţie, urmare a asistentelor realizate
de catre directori/profesori metodisti/inspector de specialitate, vor întocmi planuri de lecţie. Cadrele
didactice care au definitivatul vor pregăti pentru fiecare oră o schiţă de plan de lectie;
e) întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informărilor solicitate de responsabilul de
comisie şi echipa managerială;
f) să folosească un limbaj şi un comportament corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte
cadre didactice şi personalul şcolii;
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g) să nu lezeze în niciun mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea/integritatea lor fizică şi
psihică;
h) sunt interzise cu desăvârşire pedepsele corporale;
i) să respecte deontologia profesională/ Codul etic al cadrelor didactice;
j) să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală;
k) să nu lipsească nemotivat de la ore;
l) să consemneze absenţele (la începutul orelor) şi notele acordate în catalog; profesorii care utilizează
catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial la sfârşitul fiecărei zile
de curs;
m) să ia măsuri de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi să desfăşoare activităţi
suplimentare cu elevii capabili de performanţă, obligatie de care se va tine cont în stabilirea calificativului
annual de catre Consiliul de Administratie;
n) să respecte programa şcolară şi ordinele MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII privind volumul temelor
de acasă pentru a nu suprasolicita elevii;
o) să nu recomande teme de vacanţă decât cu caracter facultative, urmare a planurilor de invatare
remediala/ de recuperare;
p) să încheie situaţia şcolară (media semestrială/media anuala) a elevilor în ultima oră de curs;
r) să realizeze evaluarea elevilor ţinând cont de prevederile ROFUIP;
s) să discute cu părinţii evaluarea elevilor în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar;
ş) să completeze şi să asigure păstrarea în bune condiţii a documentelor şcolare: cataloage, condica de
prezenţă (care se completează zilnic, în conformitate cu tema realizată în cadrul orei respective), precum şi
rapoartele de autoevaluare, evaluare etc.;
t) cadrele didactice care desfăşoară cu elevii activităţi extraşcolare şi extracurriculare cuprinse intr-un
proiect educational, desfasurat la nivel de unitate, primesc confirmarea participării sub forma unei
adeverinţe eliberate de secretariatul școlii;
ţ) dacă un membru al personalului școlii nu poate fi prezent la program, din motive medicale sau din alte
motive, atunci acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii, prin intermediul compartimentului
secretariat, cel tarziu înainte de începerea programului;
u) învoirile din timpul programului se pot obţine prin cerere adresata directorului cu 1 zi inainte și cu
mentionarea persoanei care ii va tine locul;
v) diriginţii au obligaţia de a ţine evidenţa învoirilor medicale şi a celor solicitate de catre părinţi, într-un
dosar special pe durata întregului an scolar;
x) vor avea o ţinută vestimentară decentă compatibilă cu calitatea de dascăl.
Art. 71. Personal didactic auxiliar și nedidactic.
(1) Personalul didactic-auxiliar și nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu
valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(2) Indatoririle salariatilor:
- sa apere patrimoniul şcolii;
- sa respecte ordinea și disciplina la locul de munca;
- sa pastreze confidentialitatea informatiilor ce nu pot fi date publicitatii;
- sa repare paguba cauzata prin distrugerea sau instrainarea bunurilor din patrimoniul şcolii
(3) Se interzice salariatilor:
- sa înceteze nejustificat lucrul;
- sa paraseasca nemotivat locul de munca în interes personal;
- sa falsifice actele privind diversele evidente;
- sa scoata bunuri materiale din unitate;
- sa execute lucrari straine de interesele institutiei în timpul serviciului;
- sa transmita persoanelor fizice sau juridice date care nu sunt de interes public și nu au legatura cu
acestea sau date personale ale altor salariati fara acordul acestora;
- sa desfasoare activitati la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
- sunt interzise acţiunile de natură să afecteze imaginea publică a școlii;
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CAPITOLUL XI. SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ

Art. 72. Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor în perimetrul unităţii este reglementată în conformitate
cu PO2/58/2017 privind ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL UNITĂŢII
ŞCOLARE Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”.
(1) Accesul elevilor şi cadrelor didactice în incinta şcolii se realizează exclusiv pe baza carnetului de elev,
legitimaţie, insigna cu însemnele şcolii.
(2) Accesul vizitatorilor se realizează pe baza B.I. / C.I., legitimaţie vizitator.
În incinta şcolii sunt instalate camere video de supraveghere pentru a se monitoriza în permanenţă starea
disciplinară a elevilor şi pentru a se depista eventualele disfuncţionalităţi în activitate precum şi tentative
de pătrundere în incinta şcolii a persoanelor neautorizate.
Securitatea elevilor şi a personalului şcolii este asigurată de angajaţi ai POLIȚIEI LOCALE sector 3 precum și
prin paza proprie, programul acestora fiind 07.00 -19.00; există buton de panică în secretariat precum și
sistem de armare a școlii care funcționează 22:00 – 6:00, conform PLANULUI DE INTERVENŢIE stabilit de
comun acord cu Secţia 13 Poliţie, de care şcoala aparţine.
(3) Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care
a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către
persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul prevenirii
și combaterii ı ̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
(4) Circuitele în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) vor fi marcate cu benzi vizibile care să
asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi părăsire a acesteia,
facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi:
- curtea școlii – săgeți marcate cu vopsea albă
- interior corp A – săgeți marcate cu autocolant verde pentru intrare și roșu pentru iesire
- interior corp B – săgeți marcate cu autocolant verde pentru intrare și roșu pentru iesire
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către personalul
desemnat.
- Accesul în corpul A de clădire se va face numai pe la intrarea profesorilor Ap, atât pentru personalul
școlii cât și pentru elevi.
- Ieșirea din corpul A de clădire se face numai pe la ieșirea elevilor Ae, atât pentru personalul școlii cât și
pentru elevi.
- Intrarea și ieșirea în și din corpul B de clădire se va face pe unica ușă de acces, cu respectarea
marcajelor și a panourilor indicatoare.
- Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul intrării elevilor la ore – respectiv ora 8 sau ora 9 - cât și
al ieșirii acestora la finalul cursurilor, pentru a limita punctele de contact.
- Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor.
- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini.
(5) Purtarea măștii este obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă, mască
lipsă, etc.).
- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea picioarelor
pe covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele indicate:
- Elevii vor urma traseul VERDE pentru INTRAREA în sălile de clasă, conform anexelor 1, 2 și 3
pentru corpul A și 4, 5 pentru corpul B de clădire.
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- Accesul la etajele superioare se face NUMAI pe scara profesorilor, urmând traseul VERDE
- Ieșirea elevilor cât și a cadrelor didactice se va face NUMAI pe scara elevilor, urmând traseul
ROȘU
- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele
igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri cu săgeţi pe pereți și marcaje cu
autocolant verde și roșu pe podea).
- La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu
soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă.
- Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, în curtea școlii la intrarea Ap –
cu respectarea distanțării utilizând marcajele albe și în clase, la finalizarea cursurilor, până profesorii de
serviciu permit accesul pe holul școlii.
- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale,
unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.
- Studenții pot intra în perimetrul unității şcolare numai pe baza legitimației de student. Aceștia se vor
îndrepta către cele două corpuri de clădire E și F care găzduiesc căminele studențești .
Model plan-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţi de învăţământ
Sala şi
ritmul de
curăţenie şi
dezinfecţie
*

Clasa ......

Intervalul
orar de
curăţenie/
dezinfecţi
e

Operaţiuni
de
curăţenie
în ordinea
efectuării
(inclusiv)

Materiale
utilizate
per
operaţiun
e

Tehnica aplicată
per operaţiune

1.
Măturarea
pardoselii

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal

Se mătură
sistematic
pardoseala pe
toată suprafaţa
sa şi gunoiul se
adună în făraş,
care se
deversează în
coşul de gunoi.

Sala .......

Mătură şi
făraş

Etaj .....
2.
Evacuarea
deşeurilor
O dată/zi
curăţenie
O dată/zi
dezinfecţie

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal
Sac coş de
gunoi

Opera
ţiuni
de
dezinf
ecţie
în
ordine
a
efectu
ării

Materiale
utilizate
per
operaţiun
e

Tehnica
aplicată per
operaţiune

Numele şi
prenumele
personalulu
i care
efectuează
operaţiunil
e

Numele şi
prenumele
personalului
care
supravegheaz
ă şi verifică

Se scoate sacul
cu gunoi din
coş, se închide
sacul, se
depozitează în
containerul de
colectare a
deşeurilor. Se
pune în coşul de
gunoi un sac de
gunoi nou.
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3. Ştergere
pupitre
(exterior şi
interior) şi
alte
suprafeţe

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal
1 lavetă,
soluţie
şters
suprafeţe

5. Spălarea
pardoselilo
r

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal
Găleată,
mop
Apă caldă
Detergent
spălat
pardoseli

Se pune pe
lavetă soluţie
pentru şters
suprafeţe şi se
şterge un
pupitru
(exterior şi
interior). Se
repetă
operaţiunea
pentru fiecare
pupitru. Se
efectuează
operaţiunea şi
pentru catedră,
întrupătoar e de
lumină, pervaz
şi mânere
ferestre, cuier,
mânere uşă de
intrare în clasă.

4.
Dezinf
ecţie
pupitr
e
(exteri
or şi
interi
or) şi
alte
supraf
eţe

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal

6.
Dezinf
ecţie
pardo
seli

Halat,
mască şi
mănuşi
pentru
personal
Găleată,
mop

1 lavetă
suprafeţe
soluţie
dezinfecţi
e
suprafeţe

Se pune pe
lavetă soluţie
pentru
dezinfecţi e
suprafeţe şi
se dezinfecte
ază prin
ştergere un
pupitru
(exterior şi
interior). Se
repetă
operaţiun ea
pentru
fiecare
pupitru. Se
efectueaz ă
operaţiun ea
şi pentru
catedră,
întrerupăt
oare de
lumină
pervaze şi
mânere uşă
de intrare în
clasă

Se pune apă
caldă în găleată
şi detergent
pentru
pardoseli
conform
instrucţiuni lor
de utilizare, se
udă şi se
stoarce mopul,
se şterge
pardoseala pe
toată suprafaţa
acesteia
spălând şi
storcând
frecvent mopul.
La final se
aruncă apa, se
spală găleata şi
se spală mopul.

Apă caldă
Soluţie
dezinfecţi
e

Se pune apă
caldă în
găleată şi
soluţie de
dezinfecţie
pentru
pardoseli
conform
instrucţiunilo
r de utilizare,
se udă şi se
stoarce
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pardoseli

mopul, se
şterge
pardoseala
pe toată
suprafaţa
acesteia
spălând şi
storcând
frecvent
mopul. La
final se
aruncă apa,
se spală
găleata şi se
spală mopul

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu
antiseptic pe bază de alcool pentru mâini.
Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate

* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la ultimul
nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos.
Pentru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente.
Pentru fiecare sală vor fi incluse şi geamurile şi uşile.

CAPITOLUL XII ASPECTE METODOLOGICE
- privind organizarea și desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului în

cadrul Colegiul Tehnic ”Costin D. Nenițescu”
Art.73. În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului se
respectă prevederile planurilor-cadru și ale programelor școlare în vigoare. Se vor avea în vedere
următoarele:
a) selectarea informațiilor/a experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora;
b) realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului
educațional;
c) crearea unei comunități de învățare;
d) aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți preșcolarii/elevii dobândirea
competențelor specifice particularităților de vârstă; e) încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc.
Art. 74. Activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului vor urmări dezvoltarea
competențelor elevilor, fixarea și consolidarea cunoștințelor, educația remedială, pregătirea elevilor pentru
susținerea evaluărilor și examenelor naționale.
Art. 75. Materialele didactice utilizate în format digital pot fi din categoria: manuale școlare, auxiliare
curriculare aprobate/avizate de către MEC, ghiduri, broșuri, platforme online, dar și diverse aplicații,
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platforme, resurse recomandate de către MEC, de către ISMB sau de către conducerea unității de
învățământ. Aceste materiale didactice trebuie să fie accesibile pentru toți elevii liceului.
Art. 76. Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte materiale educaționale, în conformitate cu
programa școlară în vigoare.
Art. 77. În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi, adapta și
redistribui liber, ținând cont de drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) - materiale pentru
învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, prezentări,
cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste,
resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care există acces liber.
Materialele utilizate de către cadrele didactice în procesul de predare-învățare-evaluare prin intermediul
tehnologiei și al internetului și încărcate pe platforme dedicate constituie material didactic.
Art. 78. În organizarea și desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,
cadrul didactic verifică sistematic realizarea sarcinilor de lucru de către elevi și îi încurajează prin oferirea
feedbackului constructiv/pozitiv cu accent permanent pe proces, soluții și pe rezultat, nu pe consecințe. În
procesul evaluării sarcinilor de lucru se recomandă utilizarea unor tehnici de colaborare în perechi sau în
grupuri mici, încurajarea elevilor să aplice autoevaluarea și evaluarea reciprocă. Se recomandă ca
feedbackul privind activitatea desfășurată de elevi să fie în raport cu progresul și potențialul fiecăruia.
Art. 79. În elaborarea sarcinilor de lucru trebuie să se urmărească respectarea particularităților de vârstă
ale elevilor în ceea ce privește resursa de timp, nivelul de înțelegere al acestora și gradul de dificultate a
itemilor. Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de
învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, familiale
sau comunitare, inclusiv a timpului destinat somnului, alimentației etc. Art. 80. În cadrul activităților de
predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului, progresul educațional al elevilor
poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note, în conformitate cu legislația în vigoare,
utilizând instrumente specifice de evaluare.
CAPITOLUL XIII. DISPOZITII FINALE
Art. 81. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei în vigoare privind organizarea
muncii, drepturile și obligatiile partilor, igiena și securitatea muncii, disciplina muncii și raspunderea
disciplinara, civila și penala.
Art. 82. Prezentul regulament intocmit intra în vigoare la data aprobarii de catre Consiliul de Adminsitartie
respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul școlii.
Art. 83. Prezentul regulament va fi adus la cunostinta personalului prin informare și prin afisare la sediul
unitatii.
Art. 84. Conducerea Colegiul Tehnic ” Costin D.NenIțescu”, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar
sunt responsabili pentru organizarea și desfășurarea, în condiții de calitate, a activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului.
Art. 85. Prezentul Regulament aprobat de Consiliul de administrație în ședința din 09.10.2020, are caracter
obligatoriu pentru toți elevii, părinții acestora și angajații liceului. Toți cei implicați vor lua la cunoștință de
prevederile regulamentului prin semnătură (fie proces verbal, fie declarație scrisă).
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ANEXA Nr. 1

Cod: P0. __100_____
Denumire:

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACCESUL ELEVILOR ȘI AL PERSONALULUI ȘCOLII ÎN

PERIMETRUL UNITĂŢII ŞCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Nr. pag. 5
Nr. de pag. anexe: 2
Exemplar nr. 1
Evidenţa modificărilor:
Ediţia/re
vizia
1/0

Data

Pag. cu
modificări

09.09.2020

Elaborat iniţial

Modificat
Nume

Verificat

Semnătură

Nica Mădălina

Nume

Semnătură

Ișfan Liliana

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale
Scopul
difuzării

Exemplar
nr.

Compartiment

informare

2

Conducere

arhivare

1
electronic

informare

Funcţia

Numele şi
prenumele

Director

Ișfan Liliana

CEAC

Responsabil

Nica Mădălina

CEAC

Membrii
comisiei

Nica Mădălina

Data primirii Semnătura

Mircea Elena
Mitroi Cerasela
Buta Otilia

informare

electronic

CSSM

Responsabil

Georgescu Mariana

24

informare

electronic

CSU

aplicare

electronic

aplicare

electronic

Cabinet medical

aplicare

electronic

Paza

Responsabil

Nica Mădălina

Resursă umană Profesori
din unitate
Elevi
Asistent medical

Roșcuț Elisabeta

Resursă umană Paznic
din unitate (alte
Agenți paza
categorii)
Administrator

informare

electronic

Administrator

Fundățeanu Genua

Elaborat,
1. Introducere
Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”
pentru asigurarea siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul unităţii
școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.

2. Scopul procedurii
Procedura este elaborată în scopul prevenirii infectării cu noul coronavirus a elevilor și a cadrelor
didactice, nedidactice și auxiliare care își desfășoară activitatea în anul școlar 2020-2021 în unitatea noastră
școlară.
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3. Definiţii, abrevieri
3.1 Definiţii

Nr.
crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1

Corp A

Clădirea școlii, în care funcționează clasele IX-XII

2

Corp B

3

Corp D

Clădirea școlii, în care funcționează clasele IX-XII și se găsesc laboratoarele de
AMA, Mașini electrice, Electronică,Electrotehnica, 3 laboratoare de chimie, 1
laborator tehnologic, depozitul pentru substanțe chimice și arhiva școlii, atelierele
școlii
Clădire în care se găseste sala de sport

4

Corp E

Clădire care găzduiește căminul studențesc

5

Corp F

Clădire care găzduiește căminul studențesc

6

Corp G

8

Clădire în care se găseste depozitul de carte al ISMB, Biblioteca Pedagogică,
centrala termică ( fosta cantină)
Punct de pază Ghereta paznicului și a agenților pază
Poarta
Poarta de intrare în curtea școlii de lângă punctul de pază

9

Intrare Ap

Intrarea profesorilor în corpul A

10

Intrare Ae

Intrarea elevilor în corpul A

11

Intrare B

Intrarea profesorilor și a elevilor în corpul B

12

Intrare D

Intrarea profesorilor și a elevilor în corpul D (sala de sport)

13

Intrare E

Intrarea studenților în corpul E (cămin studențesc)

14

Intrare F

Intrarea studenților în corpul F (cămin studențesc)

15

Intrare G1

Intrarea în corpul G - Depozitul de carte

16

Intrare G2

Intrarea în corpul G- Depozitul de carte, Biblioteca Pedagogică

17

Intrare G3

Intrarea în corpul G- Centrala termică

7

3.2. Abrevieri
ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
SU – Situații de urgență
SSM – Sănătate și securitate în muncă
4.

Documente de referinţă
- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
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- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011;
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare,
- ROFUIP 5447/31.08.2020.
5.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
5.1.1 Principii şi reglementări

Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății,
care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către
persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și
combaterii ı̂ mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
5.1.2. Responsabilităţi
- Director - Ișfan Liliana
- paznic
- asistent medical – Roșcuț Elisabeta
5.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către personalul
desemnat.
- La intrarea în clasă, profesorul întreabă dacă vreun elev are simptome corespunzătoare îmbolnăvirii cu
SARS-CoV-2 ( febră, lipsa gustului/ mirosului, etc).
- Parcursul elevilor și al cadrelor didactice în școală și prin curtea școlii este semnalizat și delimitat, astfel
încât să se respecte normele de distanțare.
- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrarea în cele două corpuri de clădire folosind marcaje aplicate pe
sol (săgeți).
- Accesul în corpul A de clădire se va face numai pe la intrarea profesorilor Ap, atât pentru personalul
școlii cât și pentru elevi.
- Ieșirea din corpul A de clădire se face numai pe la ieșirea elevilor Ae, atât pentru personalul școlii cât și
pentru elevi.
- Intrarea și ieșirea în și din corpul B de clădire se va face pe unica ușă de acces, cu respectarea
marcajelor și a panourilor indicatoare.
- Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul intrării elevilor la ore – respectiv ora 8 sau ora 9 - cât și
al ieșirii acestora la finalul cursurilor – ora 14 sau ora 15, după caz, pentru a limita punctele de contact.
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- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini. Purtarea
măștii este obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă, mască lipsă, etc.).
- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea picioarelor
pe covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele indicate;
- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele
igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale,
unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.
- Studenții pot intra în perimetrul unității şcolare numai pe baza legitimației de student. Aceștia se vor
îndrepta către cele două corpuri de clădire E și F care găzduiesc căminele studențești .
6.

Anexe

Nr.

Denumirea

anexa

anexei

0

1

Elaborator

2

1

Plan corp A parter

Responsabil SU, Nica Mădălina

2

Plan corp B parter

Responsabil SU, Nica Mădălina
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ANEXA Nr. 2
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APROBAT,
Director,
Prof. Ișfan Liliana

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Cod: P0. __101_____

Denumire: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND FLUXURILE DE INTRARE, IEȘIRE ȘI
DEPLASARE A ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI ȘCOLII ÎN INCINTA UNITĂȚII ÎN ANUL
ȘCOLAR 2020-2021
Nr. pag. 6
Nr. de pag. Anexe: 5
Exemplar nr. 1
Evidenţa modificărilor:
Ediţia/
revizia
1/0

Data

Pag. Cu
modificări

09.09.2020

Elaborat iniţial

Modificat
Nume

Verificat

Semnătură

Nica Mădălina

Nume

Semnătură

Ișfan Liliana

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale
Scopul
difuzării

Exemplar
nr.

Compartiment

informare

2

Conducere

arhivare

1

CEAC

Funcţia

Numele şi
prenumele

Director

Isfan Liliana

Responsabil

Nica Mădălina

Data primirii

Semnătura

31

informare

electronic

CEAC

Membrii comisiei

Nica Mădălina
Mircea Elena
Mitroi Cerasela
Buta Otilia

informare

electronic

CSSM

Responsabil

Georgescu Mariana

informare

electronic

CSU

Responsabil

Nica Mădălina

aplicare

electronic

aplicare

electronic

Cabinet medical

aplicare

electronic

Paza

Resursă umană Profesori
din unitate
Elevi
Asistent medical

Roșcuț Elisabeta

Resursă umană Paznic
din unitate (alte
Agenți paza
categorii)
Administrator

informare

electronic

Administrator

Fundățeanu Genua

Elaborat,
2. Introducere
Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” pentru
asigurarea siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul unităţii
școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.

2. Scopul procedurii
Procedura este elaborată în scopul stabilirii fluxurilor de intrare, ieșire și deplasare a elevilor și a
cadrelor didactice în perimetrul unităţii școlare Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” în anul
școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.
3. Definiţii, abrevieri
3.1 Definiţii

Nr.
crt.
1

Termenul
Corp A

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
Clădirea școlii, în care funcționează clasele IX-XII
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2

Corp B

Clădirea școlii, în care funcționează clasele IX-XII și se găsesc laboratoarele de AMA,
Mașini electrice, Electronică,Electrotehnica, 3 laboratoare de chimie, 1 laborator
tehnologic, depozitul pentru substanțe chimice și arhiva școlii, atelierele școlii

3

Corp D

Clădire în care se găseste sala de sport

4

Corp E

Clădire care găzduiește căminul studențesc

5

Corp F

Clădire care găzduiește căminul studențesc

6

Corp G

8

Clădire în care se găseste depozitul de carte al ISMB, Biblioteca Pedagogică, centrala
termică ( fosta cantină)
Punct de pază Ghereta paznicului și a agenților pază
Poarta
Poarta de intrare în curtea școlii de lângă punctul de pază

9

Intrare Ap

Intrarea profesorilor în corpul A

10

Intrare Ae

Intrarea elevilor în corpul A

11

Intrare B

Intrarea profesorilor și a elevilor în corpul B

12

Intrare D

Intrarea profesorilor și a elevilor în corpul D (sala de sport)

13

Intrare E

Intrarea studenților în corpul E (cămin studențesc)

14

Intrare F

Intrarea studenților în corpul F (cămin studențesc)

15

Intrare G1

Intrarea în corpul G - Depozitul de carte

16

Intrare G2

Intrarea în corpul G- Depozitul de carte, Biblioteca Pedagogică

17

Intrare G3

Intrarea în corpul G- Centrala termică

7

6.2. Abrevieri
ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
SU – Situații de urgență
SSM – Sănătate și securitate în muncă
7.

Documente de referinţă
- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
-- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru
buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011;
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu
modificările şi completările ulterioare,
- ROFUIP 5447/31.08.2020.
8.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
5.1.1 Principii şi reglementări

Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății,
care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către
persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și
combaterii ı̂ mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
5.1.2. Responsabilităţi
- Director - Ișfan Liliana
- paznic
- asistent medical – Roșcuț Elisabeta
- cadre didactice
8.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
- Circuitele în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) vor fi marcate cu benzi vizibile care să
asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi părăsire a acesteia,
facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi:
- curtea școlii – săgeți marcate cu vopsea albă
- interior corp A – săgeți marcate cu autocolant verde pentru intrare și roșu pentru iesire
- interior corp B – săgeți marcate cu autocolant verde pentru intrare și roșu pentru iesire
- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către personalul
desemnat.
- Accesul în corpul A de clădire se va face numai pe la intrarea profesorilor Ap, atât pentru personalul
școlii cât și pentru elevi.
- Ieșirea din corpul A de clădire se face numai pe la ieșirea elevilor Ae, atât pentru personalul școlii cât și
pentru elevi.
- Intrarea și ieșirea în și din corpul B de clădire se va face pe unica ușă de acces, cu respectarea
marcajelor și a panourilor indicatoare.
- Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul intrării elevilor la ore – respectiv ora 8 sau ora 9 - cât și
al ieșirii acestora la finalul cursurilor, pentru a limita punctele de contact.
- Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor.
- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini. Purtarea
măștii este obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă, mască lipsă, etc.).
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- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea picioarelor
pe covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele indicate:
- Elevii vor urma traseul VERDE pentru INTRAREA în sălile de clasă, conform anexelor 1, 2 și 3
pentru corpul A și 4, 5 pentru corpul B de clădire.
- Accesul la etajele superioare se face NUMAI pe scara profesorilor, urmând traseul VERDE
- Ieșirea elevilor cât și a cadrelor didactice se va face NUMAI pe scara elevilor, urmând traseul
ROȘU
- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele
igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri cu săgeţi pe pereți și marcaje cu
autocolant verde și roșu pe podea).
- La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu
soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă.
- Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, în curtea școlii la intrarea Ap –
cu respectarea distanțării utilizând marcajele albe și în clase, la finalizarea cursurilor, până profesorii de
serviciu permit accesul pe holul școlii.
- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale,
unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.
- Studenții pot intra în perimetrul unității şcolare numai pe baza legitimației de student. Aceștia se vor
îndrepta către cele două corpuri de clădire E și F care găzduiesc căminele studențești .
Anexe

Nr.

Denumirea

anexa

anexei

0

1

Elaborator

Aprobat

2

3

1

Plan parter corp A

Nica M.

Ișfan L.

2

Plan etaj 1 corp A

Nica M.

Ișfan L.

3

Plan etaj 2 corp A

Nica M.

Ișfan L.

4

Plan parter corp B

Nica M.

Ișfan L.

5
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ANEXA Nr. 3
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Prof. Ișfan Liliana
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Denumire: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA SPAȚIILOR DIN
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DISTANȚĂRII FIZICE
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Elaborat,
3. Introducere
Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”
pentru asigurarea siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în
perimetrul unităţii școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.

2. Scopul procedurii
Procedura este elaborată în scopul stabilirii modului de organizare a spațiilor din perimetrul
unităţii școlare Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” în anul școlar 2020-2021, pentru
asigurarea distanțării fizice.
3. Definiţii, abrevieri
3.1 Definiţii

Nr.
crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1

Corp A

Clădirea școlii, în care funcționează clasele IX-XII

2

Corp B

Clădirea școlii, în care funcționează clasele IX-XII și se găsesc laboratoarele de AMA,
Mașini electrice, Electronică,Electrotehnica, 3 laboratoare de chimie, 1 laborator
tehnologic, depozitul pentru substanțe chimice și arhiva școlii, atelierele școlii

3

Corp D

Clădire în care se găseste sala de sport

4

Corp E

Clădire care găzduiește căminul studențesc
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5

Corp F

6

Corp G

Clădire care găzduiește căminul studențesc

8

Clădire în care se găseste depozitul de carte al ISMB, Biblioteca Pedagogică, centrala
termică ( fosta cantină)
Punct de pază Ghereta paznicului și a agenților pază
Poarta
Poarta de intrare în curtea școlii de lângă punctul de pază

9

Intrare Ap

Intrarea profesorilor în corpul A

10

Intrare Ae

Intrarea elevilor în corpul A

11

Intrare B

Intrarea profesorilor și a elevilor în corpul B

12

Intrare D

Intrarea profesorilor și a elevilor în corpul D (sala de sport)

13

Intrare E

Intrarea studenților în corpul E (cămin studențesc)

14

Intrare F

Intrarea studenților în corpul F (cămin studențesc)

15

Intrare G1

Intrarea în corpul G - Depozitul de carte

16

Intrare G2

Intrarea în corpul G- Depozitul de carte, Biblioteca Pedagogică

17

Intrare G3

Intrarea în corpul G- Centrala termică

7

8.3. Abrevieri
ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
SU – Situații de urgență
SSM – Sănătate și securitate în muncă
9.

Documente de referinţă
- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
-- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri
pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
- ROFUIP 5447/31.08.2020.
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10. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
5.1.1 Principii şi reglementări
Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul
Sănătății, care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a
activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de
siguranță, în contextul prevenirii și combaterii ı̂ mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
5.1.2. Responsabilităţi
- Director - Ișfan Liliana
- cadre didactice
- administrator
10.2.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor

- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini.
Purtarea măștii este obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă,
mască lipsă, etc.).
- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea
picioarelor pe covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele
indicate.
- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri cu săgeţi pe pereți și marcaje cu
autocolant verde și roșu pe podea).
- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele
igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
- La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu
soluţie dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă.
Organizarea sălilor de clasă
- Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică
următoarele:
•

Eliminarea mobilierului care nu este necesar;

•

Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru
între elevi;

•

Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi
(realizarea oglinzii clasei);

•

Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;

•

Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.

- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba grupa pe perioada
semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între elevii din grupe diferite va fi evitat;
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- Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase
de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală
de clasă";
- Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba
locurile între ei pe toată perioada cursurilor; numele elevului va fi scris pe etichetă lipită pe fiecare
bancă;
- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;
- Este interzis schimbul de obiecte personale;
- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de
circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea sau pe pereții
clasei;
- Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de
minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;
- Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi.
Elevii nu se vor muta din clasa de bază în laboratoare;
- Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de
curs, cât şi în timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ;
- Se va stabili locul în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor
uzate – la intrarea în clasă, pe interior, lângă ușă. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac mobil
prevăzut cu sac în interior.
Organizarea grupurilor sanitare
- Profesorul de serviciu responsabil pe etaj va gestiona fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi
întoarcerea de la/la clasă pentru evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);
- Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă;
- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi
spele (cu apă şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile;
- Sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de
mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil;
- Administratorul va verifica şi va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei a
consumabilelor (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.), astfel încât să existe în
cantităţi suficiente la toaletă;
- Administratorul va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor
atinse în mod frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie);
- Vor fi afişate materiale de informare (postere) privind igiena corectă.
Organizarea cancelariei
- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:
•

la intrarea în cancelarie;

•

la preluarea materialelor utilizate în comun;

- Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane.
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ANEXA Nr. 4

Nr. 130/ 09.09.2020

APROBAT,
Director,
Prof. Ișfan Liliana
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Cod: P0. __105_____
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INSTRUIREA PERIODICĂ A ELEVILOR, PĂRINȚILOR

ȘI A PERSONALULUI ȘCOLII ȘI MĂSURILE CARE TREBUIE RESPECTATE ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE ÎN
ANUL ȘCOLAR 2020-2021
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2
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Nica Mădălina
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Semnătura

Mircea Elena
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Mitroi Cerasela
Buta Otilia
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Nica Mădălina
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Elaborat,
4. Introducere
Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”
pentru asigurarea siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul
unităţii școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.

2. Scopul procedurii
Procedura este elaborată în scopul prevenirii infectării cu noul coronavirus a elevilor și a
cadrelor didactice, nedidactice și auxiliare care își desfășoară activitatea în anul școlar 2020-2021 în
unitatea noastră școlară, prin instruire periodică.

11. Documente de referinţă
- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
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- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri
pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
- ROFUIP 5447/31.08.2020.
12. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
4.1.1 Principii şi reglementări

Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul
Sănătății, care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a
activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de
siguranță, în contextul prevenirii și combaterii ı̂ mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
4.1.2. Responsabilităţi
- Director - Ișfan Liliana
- paznic
- asistent medical – Roșcuț Elisabeta
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12.2.
Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
În fiecare sală de clasă va fi afișat următorul mesaj:

Măsuri de protecţie la nivel individual

- SPĂLAŢI-VĂ DES PE MÂINI!
- TUŞIŢI SAU STRĂNUTAŢI ÎN PLIUL COTULUI SAU ÎNTR-UN ŞERVEŢEL!
- UTILIZAŢI UN ŞERVEŢEL DE UNICĂ FOLOSINŢĂ, DUPĂ CARE ARUNCAŢI-L!
- SALUTAŢI-I PE CEILALŢI FĂRĂ SĂ DAŢI MÂNA!
- NU VĂ STRÂNGEŢI ÎN BRAŢE!
- PĂSTRAŢI DISTANŢAREA FIZICĂ, EVITAŢI AGLOMERAŢIILE!
- PURTAŢI MASCĂ ATUNCI CÂND VĂ AFLAŢI ÎN INTERIORUL ŞCOLII!

Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind
măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV2

c) Instruirea cadrelor didactice
Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic 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 privind igiena
respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare
şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare.
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 de
tip respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală
infecţioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de
temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare.

d) Instruirea periodică a elevilor
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- 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.

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:
Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
- imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;
- înainte de pauza/pauzele de masă;
- înainte şi după utilizarea toaletei;
- după tuse sau strănut;
- ori de câte ori este necesar.

b) Purtarea măştii de protecţie
- Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată
în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul
recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior);
- Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul
deplasării prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în
exterior);
- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis.
ATENȚIE!
- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate.
- Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care
se întâmplă să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată.
- Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce
biocide/virucide.
- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la
respiraţie sau orice altă simptomatologie de boală.
- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji.

În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri
vizibile, postere cu informaţii în acest sens.
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AŞA DA

- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte
de a pune mâna pe mască!
- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri!
- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă
banda metalică sau marginea tare!
- Pune masca cu partea colorată spre
exterior!
- Aşază banda metalică sau marginea tare
deasupra nasului!
- Acoperă nasul, gura şi bărbia!
- Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii
libere pe lateralele feţei!

AŞA NU

- Nu folosi o mască ruptă sau umedă!
- Nu purta masca doar peste gură sau sub
bărbie!
- Nu purta o mască prea largă!
- Nu atinge partea din faţă a măştii!
- Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva
sau pentru a face altceva ce necesită
reatingerea măştii!
- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor
persoane!
- Nu refolosi masca!
- Nu schimba masca cu altă persoană!

- Evită să atingi masca!
- Scoate masca apucând-o de barete!
- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în
timp ce o scoţi!
- După folosire, aruncă imediat masca, într-un
coş cu capac!
- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce
arunci masca!

e) 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 fie în siguranţă.
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Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze
responsabil.
Sfaturi utile pentru părinţi:
- Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva
infecţiei cu noul coronavirus;
- 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;
- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui
emoţionale;
- 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;
- Învăţaţi-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;
- Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi
necesitatea purtării acesteia;
- Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi
elevi obiectele de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, instrumente de scris,
etc). De exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii clase la ziua de naştere sau cu
alte ocazii;
- Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă,
computer, mouse etc.);
- Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;
- În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie),
diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi
nu duceţi copilul la şcoală;
- În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă
şi contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.

Părinţii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea
acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.
Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea
identificării din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a
îmbolnăvirilor în colectivitate.
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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.
Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la
risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi
- Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe,
obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli
ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu
avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru
aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru
asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă sporite.
- Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie
monitorizate cu mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;
- Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se
pot, în mod normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care,
după o evaluare concretă şi individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului
de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de
către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru
cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii
pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă;
- Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor
de prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.
- Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi,
vor fi adaptate conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP.
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ANEXA Nr. 5

Nr. 131 / 09.09.2020

APROBAT,
Director,
Prof. Ișfan Liliana
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Cod: P0. __106_____

Scopul
difuzării

Exemplar
nr.

Compartiment

informare

2

Conducere

arhivare

1
electronic

informare

Funcţia

Numele şi
prenumele

Director

Isfan Liliana

CEAC

Responsabil

Nica Mădălina

CEAC

Membrii
comisiei

Nica Mădălina

Data
primirii

Semnătura

Mircea Elena
Mitroi Cerasela
Buta Otilia

informare

electronic

CSSM

Responsabil

Georgescu
Mariana

informare

electronic

CSU

Responsabil

Nica Mădălina

informare

electronic

Arii curriculare

Responsabili
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aplicare

electronic

Aria Tehnologii

Responsabil

Mitroi Cerasela

aplicare

electronic

Educație Fizică

Profesor

Ivan Gina

informare

electronic

Administrator

Fundățeanu
Genua

Denumire: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR ÎN
CONDIȚII DE PANDEMIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Nr. pag. 4
Nr. de pag. anexe:
Exemplar nr. 1
Evidenţa modificărilor:
Ediţia/
revizia
1/0

Data

09.09.2020

Pag. cu
modificări
Elaborat iniţial

Modificat
Nume

Semnătură

Nica Mădălina

Verificat
Nume

Semnătură

Ișfan Liliana

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale

Elaborat,
5. Introducere
Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”
pentru asigurarea siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul
unităţii școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.

2. Scopul procedurii
Procedura este elaborată în scopul prevenirii infectării cu noul coronavirus a elevilor și a
cadrelor didactice, nedidactice și auxiliare care își desfășoară activitatea în anul școlar 2020-2021 în
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unitatea noastră școlară, prin organizarea programului școlar astfel încât să fie respectate normele
de siguranță.

13. Documente de referinţă
- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ
preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri
pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare,
- ROFUIP 5447/31.08.2020.
14. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor
4.1.1 Principii şi reglementări

Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul
Sănătății, care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a
activităților de către persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de
siguranță, în contextul prevenirii și combaterii ı̂ mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.
4.1.2. Responsabilităţi
- Director - Ișfan Liliana
- cadre didactice
14.2.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor

Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor
- Intervalele aferente recreaţiilor vor fi în perioada “fără 10 – fix” a fiecărei ore;
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- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite în timpul pauzelor, prin supravegherea
acestora de către profesorii de serviciu;
- Fiecărui profesor de serviciu I se va desemna un număr mic de clase pe care le va supraveghea pe
tot parcursul anului școlar.
- Profesorul de serviciu responsabil pe etaj va gestiona fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi
întoarcerea de la/la clasă pentru evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar;
- 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);
- Nu vor fi practicate jocuri de contact și nici activităţi care implică schimbul de obiecte.
- 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.).
Organizarea activităţilor sportive
- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;
- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi
efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată;
- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri,
situaţie în care portul măştii nu este indicat;
- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să
nu îşi atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;
- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un
dezinfectant pe bază de alcool;
- Curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport se vor efectua după fiecare grupă
de elevi;
Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional
- 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.
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