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

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: 

 

 

Elemente privind 

responsabilii / 

operaţiunea 

Numele şi 

prenumele 
Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. ELABORAT DRĂGUȘ 

DANIELA 

SECRETAR 

CEAC 

 

9.09.2021  

1.2. VERIFICAT MUNTEAN 

MARIUS 

DIRECTOR ADJ. 

 

10.09.2021  

1.3. APROBAT  BULBUCAN 

MIOARA 

DIRECTOR 

 

10.09.2021  

 

 

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

 

 
Ediţia sau după caz, 

revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

2.1 Ediţia 1 x x 7.09.2020 

2.2 Revizia 1 x x 10.09.2021 

2.3 Revizia    

… Revizia    

… Ediţia II    

2.n Ia 1    

 

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

procedurii operaţionale: 

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment Funcția 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

1 
Informare 

CP 
Presedinte 

CP 

BULBUCAN 

MIOARA 

10.09.2021 
 

2 
Aplicare 

CA 
Presedinte 

CA 

BULBUCAN 

MIOARA 

10.09.2021 
 

3 Arhivare Secretariat Secretar 
RADU IOANA 

 

10.09.2021 
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Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Compartiment Funcția 
Nume și 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 3 4 5 6 7 

4 Evidenta Secretariat Secretar 

RADU IOANA 

 

 

10.09.2021 

 

 

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAŢIONALE: 

Scopul prezentei proceduri este de:  

- a stabili modalitățile de desfășurare a activităților didactice în cadrul unității de învățământ, de predare și 

instruire, a circuitului de intrare și ieșire a elevilor;  

- a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;  

- de a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;  

- de a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în 

luarea deciziei. 
 

5. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

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

 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

6.1 Reglementari internaţionale - nu este cazul  

6.2 Legislaţia primară  

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

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

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

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

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

sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică  

6.3. Legislaţia secundară  

- OMEN nr. 4614/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar  

- OG nr. 108/ 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sancţionarea 

contravenţiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,  

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

domeniul protecţiei drepturilor copilului  

- Norma tehnica din 06/03/2003, privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare  
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- ORDIN comun ME și MS nr. 5.196 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice  

- Organigrama;  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 
 
 
 
 
 
 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 

OPERAŢIONALĂ  

 

 

7.1 Definiţii 

Procedură operaţională – prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor 

de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

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

şi difuzată. 

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

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

 

 

 

 

7.2. Abrevieri 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

D – Director  

CA – Consiliul de Administraţie  

CP – Consiliul profesoral  

MEN – Ministerul Educatiei Naţionale 

PO – Procedură operaţională 

OM – Ordinul Ministrului 

CRU – compartiment resurse umane 

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

preuniversitar. 

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

SMC - sistemul de management al calității. 

Asm. – Asistent medical 

8.  DESCRIEREA PROCEDURII 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229695
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8.1. Generalități 

- Festivitatea deschiderii noului an școlar se va desfășura în curtea școlii pe 13 septembrie, cu 

respectarea normelor de protecție sanitară. 

- Părinții care descoperă simptome de gripă sau răceală la copii (tuse, dificultate în respirație, pierderea 

gustului și a mirosului), nu îi mai trimit la școală până acestea nu dispar și vor informa învățătorul sau 

dirigintele despre motivul absenței copilului lor. 

- Elevii care vor prezenta simptome de gripă sau răceală vor fi izolați în izolatorul amenajat și vor fi 

chemați părinții să îi ia acasă. 

- Toți elevii au obligația de a purta măști de protecție în incinta școli. 

- La intrarea în școală toată lumea își dezinfectează mâinile. 

- La fiecare intrare în sala de clasă, elevii și personalul școlii își vor dezinfecta mâinile. 

- Fiecare elev va avea recipient personalizat de apă și nu va bea decât din acesta. 

- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 

folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.) 

- Elevii nu vor schimba sălile de clasă și nici nu vor intra în alte săli de clasă (la frați, vecini, prieteni 

etc.) 

 

8.2. Organizarea programului şcolar 

- Ora de predare va fi de 45 de minute, cursurile începând la ora 8,00, respectiv 8,10. 

- Va exista o pauză de 10 minute cu profesor în care cadrul didactic decide dacă îi va scoate pe elevi la 

aer, în curtea școlii, sau dacă vor sta în clasă, în funcție de vreme. 

- În pauza de 5 minute, elevii stau cuminți în săli, doar cadrele didactice schimbă clasele. În acest timp 

elevul de serviciu pe clasă are grijă să aerisească sala. 

- Pauzele pentru elevi vor avea loc la intervale orare diferite, astfel încât elevii din mai mult de 2 clase 

diferite să nu se întâlnească pe coridor sau la baie. 

- După folosirea toaletei elevii își vor spăla mâinile cu apă și săpun, iar la întoarcerea în sala de clasă vor 

folosi dezinfectant. 

- Pauzele vor avea loc după schema din Anexa1. 

     În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul 

prezenței în clasă. 

- Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil. 

- Conducerea unității de învățământ va desemna un responsabil, dintre angajații unității de învățământ, 

care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivelul unității. Acesta va fi în 

permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/al 

municipiului București, ai direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților administrației publice locale și 

ai CJCCI, respectiv CMBCCI. 

- La intrarea în școală și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare 

(postere) privind măsurile de igienă/protecție.(Anexa2) 
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- Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu 

trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu 

neutilizate vor fi menținute închise). Ușile claselor vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor 

elevilor. 

- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de 

circulație în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea. 

- Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și 

nu vor sta aproape unul de celălalt). 

- Nu vor fi practicate activități care implică schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de asemenea, structurile 

de joc ale căror suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate. 

 

8.3. Organizarea activităților sportive 

- Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, iar dacă incidența depășește 6 

la mie vor fi exclusiv în aer liber; 

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți elevii. 

- Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu 

presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 metri. 

- La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu 

un dezinfectant pe bază de alcool. 

- Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții avizate și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă 

de elevi. 

- 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. 
 
 
 

9. Responsabilităţi :  

 
Responsabil de proces  =  director 

Echipa de proces   =  administrator, cadre didactice 

 

 

 

10.  Analiza procedurii.  
Analiza şi revizuirea procedurii se face anual sau de câte ori apar recomndări. 
Anexa 1 
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Clasa V A - Sala B12 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:50-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa V B - Sala B11 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa VI A - Sala B22 

Interval orar Activitate 
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8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa VI B - Sala B21 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa VII A – Sala B01 

Interval orar Activitate 
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8:00-8:10 Cursuri 

8:10-8:20 Pauză cu profesor 

8:20-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa VII B - Sala B02 

Interval orar Activitate 
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8:00-8:10 Cursuri 

8:10-8:20 Pauză cu profesor 

8:20-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa VIII A - Sala A01 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa VIII B - Sala A03 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa IX A - Sala A07 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Cursuri  

9:10-9:20 Pauză cu profesor 

9:20-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Cursuri  

10:10-10:20 Pauză cu profesor 

10:20-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Cursuri  

11:10-11:20 Pauză cu profesor 

11:20-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Cursuri  

12:10-12:20 Pauză cu profesor 

12:20-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Cursuri  

13:10-13:20 Pauză cu profesor 

13:20-13:50 Cursuri 

13:50-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa IX B - Sala A04 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa IX C - Sala A02 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:00-8:30 Cursuri 

8:30-8:40 Pauză cu profesor 

8:40-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa IX D - Sala A13 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:10-8:50 Cursuri 

8:50-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:20 Cursuri  

9:20-9:30 Pauză cu profesor 

9:30-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:20 Cursuri  

10:20-10:30 Pauză cu profesor 

10:30-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:20 Cursuri  

11:20-11:30 Pauză cu profesor 

11:30-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:20 Cursuri  

12:20-12:30 Pauză cu profesor 

12:30-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:20 Cursuri  

13:20-13:30 Pauză cu profesor 

13:30-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa IX E - Sala A06 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:10-8:50 Cursuri 

8:50-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa IX F - Sala A18 

Interval orar Activitate 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

8:00-8:10 Cursuri 

8:10-8:20 Pauză cu profesor 

8:20-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Pauză cu profesor  

9:10-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Pauză cu profesor  

10:10-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Pauză cu profesor  

11:10-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Pauză cu profesor  

12:10-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Pauză cu profesor  

13:10-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa X A - Sala A22 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:00-8:10 Cursuri 

8:10-8:20 Pauză cu profesor 

8:20-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:30 Cursuri  

9:30-9:40 Pauză cu profesor 

9:40-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:30 Cursuri  

10:30-10:40 Pauză cu profesor 

10:40-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:30 Cursuri  

11:30-11:40 Pauză cu profesor 

11:40-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:30 Cursuri  

12:30-12:40 Pauză cu profesor 

12:40-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:30 Cursuri  

13:30-13:40 Pauză cu profesor 

13:40-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

 

 

 

Clasa X B - Sala A21 

Interval orar Activitate 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa X C - Sala A15 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Cursuri  

9:10-9:20 Pauză cu profesor 

9:20-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Cursuri  

10:10-10:20 Pauză cu profesor 

10:20-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Cursuri  

11:10-11:20 Pauză cu profesor 

11:20-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Cursuri  

12:10-12:20 Pauză cu profesor 

12:20-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Cursuri  

13:10-13:20 Pauză cu profesor 

13:20-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa X D - Sala A28 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:30 Cursuri  

9:30-9:40 Pauză cu profesor 

9:40-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:30 Cursuri  

10:30-10:40 Pauză cu profesor 

10:40-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:30 Cursuri  

11:30-11:40 Pauză cu profesor 

11:40-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:30 Cursuri  

12:30-12:40 Pauză cu profesor 

12:40-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:30 Cursuri  

13:30-13:40 Pauză cu profesor 

13:40-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa X E - Sala A26 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:20 Cursuri  

9:20-9:30 Pauză cu profesor 

9:30-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:20 Cursuri  

10:20-10:30 Pauză cu profesor 

10:30-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:20 Cursuri  

11:20-11:30 Pauză cu profesor 

11:30-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:20 Cursuri  

12:20-12:30 Pauză cu profesor 

12:30-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:20 Cursuri  

13:20-13:30 Pauză cu profesor 

13:30-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

Clasa X F- Sala A05 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

Interval orar Activitate 

8:00-8:30 Cursuri 

8:30-8:40 Pauză cu profesor 

8:40-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri  

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri  

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri  

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri  

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri  

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa XI A - Sala N01 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
JUDEȚUL ALBA 

_______________ 

COMPARTIMENTUL 

CEAC  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  

PRIVIND DESFĂȘURAREA CURSURILOR  

în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

Ediţia: 1 

Nr.de ex. difuzate: 2 

Revizia:  

Nr.de ex. :  

Cod: P.O. 08.06 
Exemplar nr.: 1 

 

 

Interval orar Activitate 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIUL NAȚIONAL 
„LUCIAN BLAGA” 

SEBEȘ 
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Clasa XI B - Sala A08 

Interval orar Activitate 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:45 Cursuri 

9:45-9:55 Pauză cu profesor 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:45 Cursuri 

10:45-10:55 Pauză cu profesor 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:45 Cursuri 

11:45-11:55 Pauză cu profesor 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:45 Cursuri 

12:45-12:55 Pauză cu profesor 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:45 Cursuri 

13:45-13:55 Pauză cu profesor 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa XI C- Sala A12 
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Interval orar Activitate 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55  Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Cursuri  

9:10-9:20 Pauză cu profesor 

9:20-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Cursuri  

10:10-10:20 Pauză cu profesor 

10:20-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Cursuri  

11:10-11:20 Pauză cu profesor 

11:20-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Cursuri  

12:10-12:20 Pauză cu profesor 

12:20-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Cursuri  

13:10-13:20 Pauză cu profesor 

13:20-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XI D - Sala A24 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:30 Cursuri  

9:30-9:40 Pauză cu profesor 

9:40-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:30 Cursuri  

10:30-10:40 Pauză cu profesor 

10:40-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:30 Cursuri  

11:30-11:40 Pauză cu profesor 

11:40-11:55 Cursuri 

11:50-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:30 Cursuri  

12:30-12:40 Pauză cu profesor 

12:40-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:30 Cursuri  

13:30-13:40 Pauză cu profesor 

13:40-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XI E - Sala A17 

Interval orar Activitate 

8:00-8:20 Cursuri 

8:20-8:30 Pauză cu profesor 

8:30-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:20 Cursuri  

9:20-9:30 Pauză cu profesor 

9:30-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:20 Cursuri  

10:20-10:30 Pauză cu profesor 

10:30-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:20 Cursuri  

11:20-11:30 Pauză cu profesor 

11:30-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:20 Cursuri  

12:20-12:30 Pauză cu profesor 

12:30-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:20 Cursuri  

13:20-13:30 Pauză cu profesor 

13:30-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XI F - Sala A25 

Interval orar Activitate 

8:10-8:50 Cursuri 

8:50-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Cursuri  

9:10-9:20 Pauză cu profesor 

9:20-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Cursuri  

10:10-10:20 Pauză cu profesor 

10:20-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Cursuri  

11:10-11:20 Pauză cu profesor 

11:20-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Cursuri  

12:10-12:20 Pauză cu profesor 

12:20-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Cursuri  

13:10-13:20 Pauză cu profesor 

13:20-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XII A - Sala A29 

Interval orar Activitate 

8:00-8:45 Cursuri 

8:45-8:55 Pauză cu profesor 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:20 Cursuri  

9:20-9:30 Pauză cu profesor 

9:30-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:20 Cursuri  

10:20-10:30 Pauză cu profesor 

10:30-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:20 Cursuri  

11:20-11:30 Pauză cu profesor 

11:30-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:20 Cursuri  

12:20-12:30 Pauză cu profesor 

12:30-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:20 Cursuri  

13:20-13:30 Pauză cu profesor 

13:30-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XII B - Sala A30 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:30 Cursuri  

9:30-9:40 Pauză cu profesor 

9:40-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:30 Cursuri  

10:30-10:40 Pauză cu profesor 

10:40-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:30 Cursuri  

11:30-11:40 Pauză cu profesor 

11:40-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:30 Cursuri  

12:30-12:40 Pauză cu profesor 

12:40-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:30 Cursuri  

13:30-13:40 Pauză cu profesor 

13:40-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XII C - Sala A27 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Cursuri  

9:10-9:20 Pauză cu profesor 

9:20-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Cursuri  

10:10-10:20 Pauză cu profesor 

10:20-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Cursuri  

11:10-11:20 Pauză cu profesor 

11:20-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Cursuri  

12:10-12:20 Pauză cu profesor 

12:20-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Cursuri  

13:10-13:20 Pauză cu profesor 

13:20-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XII D - Sala A14 

Interval orar Activitate 

8:00-8:20 Cursuri 

8:20-8:30 Pauză cu profesor 

8:30-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:20 Cursuri  

9:20-9:30 Pauză cu profesor 

9:30-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:20 Cursuri  

10:20-10:30 Pauză cu profesor 

10:30-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:20 Cursuri  

11:20-11:30 Pauză cu profesor 

11:30-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:20 Cursuri  

12:20-12:30 Pauză cu profesor 

12:30-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:20 Cursuri  

13:20-13:30 Pauză cu profesor 

13:30-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XII E - Sala A23 

Interval orar Activitate 

8:10-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:10 Cursuri  

9:10-9:20 Pauză cu profesor 

9:20-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:10 Cursuri  

10:10-10:20 Pauză cu profesor 

10:20-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:10 Cursuri  

11:10-11:20 Pauză cu profesor 

11:20-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:10 Cursuri  

12:10-12:20 Pauză cu profesor 

12:20-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:10 Cursuri  

13:10-13:20 Pauză cu profesor 

13:20-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Clasa XII F - Sala A16 

Interval orar Activitate 

8:00-8:20 Cursuri 

8:20-8:30 Pauză cu profesor 

8:30-8:55 Cursuri 

8:55-9:00 Pauză fără profesor 

9:00-9:20 Cursuri  

9:20-9:30 Pauză cu profesor 

9:30-9:55 Cursuri 

9:55-10:00 Pauză fără profesor 

10:00-10:20 Cursuri  

10:20-10:30 Pauză cu profesor 

10:30-10:55 Cursuri 

10:55-11:00 Pauză fără profesor 

11:00-11:20 Cursuri  

11:20-11:30 Pauză cu profesor 

11:30-11:55 Cursuri 

11:55-12:00 Pauză fără profesor 

12:00-12:20 Cursuri  

12:20-12:30 Pauză cu profesor 

12:30-12:55 Cursuri 

12:55-13:00 Pauză fără profesor 

13:00-13:20 Cursuri  

13:20-13:30 Pauză cu profesor 

13:30-13:55 Cursuri 

13:55-14:00 Pauză fără profesor 
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Anexa2 

Extras din Ordinul 5196/2021 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: MĂSURILE SANITARE ŞI DE PROTECŢIE 

în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe în perioada pandemiei de COVID - 19 

    I. Măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor:  

1. evaluarea infrastructurii şi identificarea unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de 

îmbolnăvire cu virusul SARS - CoV - 2; 

2. organizarea spaţiilor (sălilor de clasă), cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de 

minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim 

posibilă; 

3. stabilirea circuitelor funcţionale; 

4. organizarea spaţiilor de recreere; 

5. asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie; 

6. asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal pentru 

situaţii de urgenţă; 

7. instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară.  

    II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe şi 

a programului scolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS - CoV - 2 
    1. Organizarea spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:  

a) La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate 

dispensere/flacoane cu soluţie dezinfectantă pentru mâini. 

    Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. 

b) organizarea sălilor de clasă:  

- sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. 

Dacă configuraţia sălii de clasă (suprafaţă, mobilier etc.) nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, 

atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi; 

- deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă 

de elevi. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală", cu excepţia laboratoarelor şi atelierelor, pentru 

care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupă; 

- este interzis schimbul de obiecte personale; 

- va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 

30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum şi păstrarea ferestrelor 

deschise ori de câte ori este posibil; 

- elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se 

recomandă ferm purtarea măştii de uz medical însă se admit măşti de tip textil care să asigure acoperirea 

orificiilor nazale şi a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măştile, cu excepţia vizierelor 

care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învăţământul special;  
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c) organizarea grupurilor sanitare:  

- este obligatorie asigurarea permanentă a substanţelor dezinfectante şi a prosoapelor din hârtie, de unică 

folosinţă; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele din material textil; 

- se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent, 

conform planului de curăţenie şi dezinfecţie de la nivelul unităţii.  

    2. Organizarea accesului în unitatea de învăţământ:  

- accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane 

desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ; 

- este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care 

această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de 

învăţământ este esenţială; 

- căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita 

punctele de contact; 

- după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă; 

- accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unităţii de învăţământ (părinţi, alţi însoţitori 

etc.) va fi interzis, în afara cazurilor excepţionale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unităţii de 

învăţământ. Părinţii/Însoţitorii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi dizabilităţi au acces în unitatea de 

învăţământ, cu respectarea normelor de protecţie sanitară necesare.  

    3. Organizarea procesului de învăţământ şi a activităţilor sportive:  

- organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare 

diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze; 

- intervalele aferente pauzelor pot fi stabilite în mod eşalonat, astfel încât timpul de suprapunere al acestora 

să fie minim; 

- elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, 

pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu 

respectarea distanţei dintre elevi; 

- elevii nu vor schimba între ei alimente şi obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de 

scris, jucării etc.); 

- este recomandată desfăşurarea orelor de educaţie fizică în exterior; 

- orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun 

efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile şi a unei aerisiri permanente; 

- pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi 

atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate; 

- la începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a 

mâinilor; 

- se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi; 

- activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în 

conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.  

    4. Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/ tehnologic/profesional:  
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- instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii ale 

acestuia; 

- atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică 

maxim posibilă; 

- 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 aerisirea spaţiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.  

    III. Măsuri de protecţie la nivel individual 

    1. Spălarea/Dezinfectarea mâinilor 

    Atât elevii, cât şi personalul au obligaţia de a se spăla/de a-şi dezinfecta mâinile:  

a) imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 

b) înainte de pauzele de masă; 

c) înainte şi după utilizarea toaletei; 

d) după tuse sau strănut; 

e) ori de câte ori este necesar.  

    2. Purtarea măştii de protecţie:  

a) masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile 

de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor în interior; 

b) la orele de specialitate din învăţământul vocaţional este obligatorie purtarea măştii de protecţie, cu 

excepţia orelor de studiu ale instrumentelor de suflat; 

c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum şi în timpul 

tuturor orelor de educaţie fizică; 

d) schimbul măştii de protecţie utilizate între persoane este interzis.  

    IV. Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind 

măsurile de prevenire a infecţiei cu SARS - CoV - 2 
    1. Personalul medico - sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ va 

efectua instruirea personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi nedidactic pentru a observa starea de 

sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin şi va furniza informaţii privind: 

elemente generale despre infecţia cu SARS - CoV - 2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, 

recunoaşterea simptomelor COVID - 19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de 

distanţare fizică necesare. 

    2. 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 (tuse, dureri de 

cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea 

aplicării protocolului de izolare. 

    3. Vor fi efectuate instruiri periodice ale elevilor: în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână 

elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a 

infecţiei cu SARS - CoV - 2. 
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    V. 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 se facă în siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să 

acţioneze responsabil. 

    Sfaturi utile pentru părinţi:  

1. evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală; 

2. în cazul în care copilul prezintă simptome în timpul programului şcolar, părintele se va prezenta imediat 

la unitatea şcolară pentru preluarea preşcolarului/elevului şi va contacta telefonic medicul de familie sau 

serviciile de urgenţă, după caz; 

3. discutaţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu 

virusul SARS - CoV - 2; 

4. explicaţi copilului că, deşi şcoala se redeschide, trebuie să respecte strict măsurile de prevenire pentru 

evitarea răspândirii infecţiei; 

5. acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale; 

6. învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum să respecte 

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; 

7. învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării 

acesteia; 

8. sfătuiţi-vă copilul să nu consume alimente sau băuturi de la colegi şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele 

de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). Nu oferiţi alimente sau băuturi 

întregii grupe/clase la aniversări sau cu alte ocazii; 

9. curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse 

etc.); 

10. 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; 

11. părinţii/aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor putea însoţi copiii în 

unitatea de învăţământ, cu excepţia ceremoniilor de deschidere a anului şcolar sau a cazurilor speciale pentru 

care există aprobarea conducerii şcolii; 

12. comunicaţi constant cu personalul şcolii, telefonic sau prin mijloace electronice, în vederea identificării 

din timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.  

    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.  

    VI. Protocoale 

    1. Protocol pentru cantine:  

a) în cazul în care este asigurată masa la cantină (sau în sala de mese), organizarea accesului şi intervalelor 

de servire va fi realizată astfel încât să se evite aglomerările; 

b) respectarea măsurilor de distanţare de 1,5 m atât la servirea mesei, cât şi pentru intervalele de circulaţie, 

de distribuire a alimentelor etc.; 
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c) gestionarea echipamentelor colective va fi adaptată, astfel încât contactele să fie limitate; 

d) înainte şi după fiecare masă elevii se vor spăla pe mâini şi vor folosi substanţe dezinfectante; 

e) masca va fi scoasă doar în momentul în care elevii se vor aşeza la masă; 

f) în cazul în care elevii sunt supravegheaţi în timpul mesei, membrii personalului vor purta măşti şi se vor 

spăla pe mâini după fiecare contact; 

g) sala de mese va fi aerisită în permanenţă; se vor realiza cu stricteţe curăţenia şi dezinfecţia sălilor de 

mese, conform planului de curăţenie şi dezinfecţie la nivelul unităţii.  

    2. Protocol pentru căminele şcolare:  

a) înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia tuturor spaţiilor comune şi de 

cazare; 

b) vor fi stabilite modalităţile de ocupare a căminului, urmărindu-se respectarea distanţării fizice de cel puţin 

1 m între paturi; 

c) vor fi organizate zilnic curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor colective; elevilor cazaţi în cămin li se va 

recomanda să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să aerisească în mod regulat camerele; 

d) vor fi atribuite camere individuale sau, dacă acest lucru nu este posibil, camerele vor fi ocupate de elevi 

din aceeaşi grupă pentru a limita interacţiunea elevilor din grupe diferite; elevilor li se va recomanda să evite 

pe cât posibil spaţiile comune, iar activităţile să se desfăşoare în camera proprie; 

e) va fi asigurată o echipare optimă a grupurilor sanitare, în special cu săpun lichid şi substanţe 

dezinfectante; 

f) portul măştii şi păstrarea distanţei fizice de 1 m sunt obligatorii în spaţiile comune; 

g) elevii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie individuală; vor fi 

limitate deplasările în cadrul căminului şi vor fi evitate aglomerările; 

h) personalul care se ocupă de supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcţionare a 

căminului în perioada respectivă; 

i) în situaţia apariţiei unui caz suspect sau confirmat cu SARS - CoV - 2 se va activa protocolul de izolare şi 

se va anunţa direcţia de sănătate publică sau se va apela serviciul de urgenţă 112.  

    3. Protocol pentru transport:  

a) pentru transportul şcolar dedicat, conducerea şcolii şi reprezentaţii autorităţilor administraţiei publice 

locale vor colabora în vederea susţinerii şi monitorizării modului în care se desfăşoară transportul cu 

microbuze şi autobuze şcolare, în condiţii de siguranţă epidemiologică (aerisire, igienizare, dezinfectare şi 

nebulizare după fiecare cursă); 

b) pe perioada transportului public la şi de la unitatea de învăţământ elevii vor respecta măsurile generale de 

conduită prevăzute de normele aprobate pentru transportul în comun, în special asigurarea distanţei fizice şi 

purtarea măştii.  

    4. Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID - 19: 

    Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID - 19 

(febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) şi constă în:  

a) anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical 

şcolar; 

b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi 

supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie 
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individuală vor fi respectate cu stricteţe; 

c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat 

şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană; 

d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/ reprezentanţilor legali la medicul de familie sau 

unităţi sanitare decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de 

urgenţă 112; 

e) persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de 

minimum 20 de secunde; 

f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie cu virusul SARS - CoV - 2 se face cu 

substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane; 

g) preşcolarul/elevul/studentul va reveni la unitatea de învăţământ doar cu adeverinţă medicală eliberată de 

medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului şi care atestă că nu mai prezintă risc 

epidemiologic.  

    VII. Alte dispoziţii 

    În cazul în care preşcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă 

simptomatologie specifică infectării cu SARS - CoV - 2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care 

există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a 

probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preşcolarilor sau elevilor simptomatici, aceştia vor 

putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a 

împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul 

medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică 

judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă 

acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există 

cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor 

următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.  

 
 


