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4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE
4.1 Stabilirea măsurilor pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în
cadrul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și
combaterii infectării cu SARS CoV 2.
4.2 Procedura se aplică și în perioada examenelor naționale și în timpul testării pentru admiterea
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în clasa a V-a.
4.3. Procedura asigură existența documentației adecvate derulării activității.
4.4. Procedura stabilește sarcini și circuitul documentelor.
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

5.1 Procedura se aplică de către conducerea CNGT.
5.2 Procedura se aplică personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevilor care vor
participa la activități de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale, în perioada 02 – 12
iunie 2020, în Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin, la examenele
naționale și pentru testarea în vederea admiterii în clasa a V-a.
5.3 Procedura intră în vigoare după avizarea sa în Consiliul Profesoral și aprobarea în Consiliul
de Administrație al Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”.
6. PRESCURTĂRI ALE TERMENILOR UTILIZAȚI
6.1 CNGT - Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin;
6.2 IȘJ – Inspectoratul Școlar Județean
6.3 LEN – Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
6.4 MEC – Ministerul Educației și Cercetării
7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu
modificările și completările ulterioare;
– art. 41 și 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18.05.2020 privind
propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în
contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
– art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare;
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicată;
- OMENCS 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ
preuniversitar;
- OMEC nr. 5.633/2019 de aprobare a Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în
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învățământul preuniversitar;
– recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din data de 9.05.2020;
- Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate
structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE
1. Prezenta procedură stabilește modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a
sesiunilor de examen, în perioada 02 – 12 iunie 2020, a examenelor naționale și a testării pentru
admiterea în clasa a V-a, circuitul de intrare și ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea /dezinfecția Colegiului
Național ”Gheorghe Țițeica”.
2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin în organizarea în bune condiții, în contextul actual, a
activităților educative, în perioada 02 – 12 iunie 2020, în timpul examenelor naționale și a testării
pentru admiterea în clasa a V-a, conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” se va
consulta cu consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților, consiliul școlar al elevilor,
reprezentanții organizațiilor sindicale și cu autoritățile administrației publice locale.
3. Conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” va organiza și desfășura activitățile de
pregătire, în perioada 02 – 12 iunie, pe baza unui grafic de pregătire (Anexa 1) și a unui orar
(Anexa 2), în conformitate cu legislația în vigoare.
4. Comisiile din centrul de examen CNGT vor face repartiția elevilor pe săli de examen și vor
organiza circuitul candidaților și desfășurarea probelor pe baza legislației în vigoare, respectând
măsurile cuprinse în prezenta procedură.
5. Comisia pentru organizarea și desfășurarea testării pentru admiterea în clasa a V-a are
responsabilitatea de a organiza repartiția candidaților pe săli și de a organiza circuitul candidaților
atât în afara unității cât și în unitate, cu respectarea măsurilor pentru desfășurarea activităților de
către persoanele care au acces în cadrul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”, în condiții de
siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS CoV 2.
comisia pentru organizarea și desfășurarea testării pentru admiterea în clasa a V-a vor organiza
8.1 CIRCUITUL PERSONALULUI ȘI AL ELEVILOR
a. În perioada activităților de pregătire, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic va folosi
atât la venire cât și la plecare intrarea principală din str. Crișan.
b. În perioada examenelor naționale, cadrele didactice care fac parte din comisii vor avea acces
în școală, conform programului stabilit de comisia din centrul de examen, pe ușa de acces din
strada Crișan, partea nordică, (dinspre Obelisc) și vor ieși la sfârșitul programului pe ușa din str.
Crișan, partea sudică a clădirii (dinspre Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”).
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c. Elevii care doresc să participe la activități de pregătire a sesiunilor de examen vor avea acces
în școală, începând cu ora 09.00, conform orarului, grupele de 10 elevi vor intra din 15 în 15
minute, pe ușa de acces din strada Crișan, partea nordică, (dinspre Obelisc) și vor ieși la sfârșitul
programului pe ușa din str. Crișan, partea sudică a clădirii (dinspre Colegiul Național Pedagogic
”Șt. Odobleja”).
d. candidații la examenele naționale și candidații care participă la testarea în vederea admiterii în
clasa a V-a vor avea acces în școală, conform programului stabilit de către comisiile din centrele
de examen, în grupe de câte 10 candidați, pe ușa de acces din strada Crișan, partea nordică,
(dinspre Obelisc) și vor ieși la sfârșitul programului pe ușa din str. Crișan, partea sudică a clădirii
(dinspre Colegiul Național Pedagogic ”Șt. Odobleja”).
e. accesul în școală va fi organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp pentru
fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate.
f. însoțitorilor candidaților (părinți, tutori legali, rude) nu li se va permite accesul pe aleile
care fac parte din circuitul personalului și al elevilor/candidaților, marcate în acest sens,
pentru a respecta măsurile privind distanțarea fizică. Însoțitorii vor putea aștepta candidații
în parcurile din proximitatea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica”.
8.2 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A INFECTĂRII CU SARS CoV 2
a. Participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea
încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de
afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani);
b. Parcursul prin curtea școlii până la ușa de acces a elevilor se va realiza pe un traseu bine
delimitat și semnalizat, respectându-se normele de distanțare fizică (2 m).
c. Intrările și ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte
încăperi vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.
d. La intrarea în unitate, elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic li se va
măsura temperatura cu un termometru scanner noncontact de către un cadru medical care va
asigura asistența medicală pe întreaga durată a activităților de pregătire/ a examenelor.
e. Temperatura nu trebuie să depășească 37,30C. În situația în care un elev sau un cadru
didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa
de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitate, cu recomandarea de a se adresa
medicului de familie.
Elevii care nu vor fi admiși în unitate, își vor continua pregătirea online sau prin asigurarea
de resurse educaționale.
f. Conducerea școlii va afișa în toate spațiile în care se desfășoară activități mesaje de informare
cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV 2.
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g. Conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” va asigura la ușile de acces în unitate
materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe
dezinfectante pentru mâini). La intrarea în unitate, elevii, cadrele didactice și personalul didactic
auxiliar și nedidactic vor primi câte o mască de protecție și vor fi invitați să-și dezinfecteze mâinile
și încălțămintea.
h. Elevii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe tot
parcursul activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.
i. Coridoarele, cancelaria, sălile de clasă (mobilier și pardoseală) și grupurile sanitare vor fi
dezinfectate regulat (între schimburi și la sfârșitul programului) cu substanțe biocide pe bază de
clor sau alcool.

j. În grupurile sanitare va exista permanent săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant
pentru mâini.
k. În sălile de clasă și cancelarie vor exista recipiente cu substanțe pe bază de alcool pentru
dezinfectarea mâinilor
l. Elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic cu care urmează să desfășoare activități de pregătire
de la accesul în unitate până la sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși
până la ieșire, cu păstrarea normelor de distanțare fizică.
m. Orele de curs vor începe decalat, începând cu ora 9.00, grupele de cate 10 elevi vor intra la
orele de pregătire din 15 în 15 minute, conform orarului din Anexa 2.. Pauzele intermediare vor fi
programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic.
n. Grupele de 10 elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților
de pregătire pentru examen.
o. La terminarea activităților, elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic cu care au efectuat
pregătirea spre ieșire. Elevii se vor deplasa în șir indian, așa cum au intrat în școala.
p. Măștile purtate în timpul activităților vor fi colectate la ieșire, în locuri special amenajate și
semnalizate. Elevii și personalul unității vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către
domiciliu.
q. Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic vor supraveghea respectarea cu
strictețe a măsurilor de distanțare fizică între elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a
infecției cu SARS CoV 2.
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8.3 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS Cov 2
PENTRU ELEVI
1. Grupele de elevi/candidați care vor participa la cursuri de pregătire vor fi formate din 10 elevi.
Elevii/candidații vor sosi la școală în ordinea intrării în clase, conform orarului afișat la avizierul
școlii și postat pe site-ul colegiului www.cngt.ro, se vor așeza, în șir indian, la distanță de
minimum 2 m unul de celălalt, în curtea școlii.
2. La intrarea în curtea școlii, elevii/candidații sunt întâmpinați de un angajat al școlii (cadru
didactic, personal nedidactic) care le dezinfectează mâinile cu soluție pe bază de alcool, cu
păstrarea regulilor de distanțare fizică.
3. Elevii/candidații vor respecta semnele de pe asfalt cu privire la circuitul în curtea școlii și
distanța de minimum 2 m între persoane.
4. La intrarea în școală, elevilor/candidaților li se va măsura temperatura cu un termometru
scanner noncontact. Fiecare elev/candidat va primi o mască de protecție. Elevii/ candidații vor
purta masca de protecție pe toată durata activităților/examenelor/testarilor și își vor igieniza
regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.

5. Pentru asigurarea distanței de minimum 2 m între elevi, în sălile de clasă vor rămâne 10 bănci,
restul vor fi depozitate in sălile de clasă libere/coridoare.
6. Elevii/candidații intră în școală conduși de către profesorul cu care își vor desfășura activitățile
sau supraveghea, așezați în șir indian, cu distanța de minimum 2 m între ei, în ordinea în care
sunt trecuți pe liste (Anexa 2- pentru perioada 02 – 12 iunie 2020). Un supraveghetor va avea
grijă ca distanța dintre elevi să fie respectată pe parcursul deplasării de la intrarea în unitate până
la sala de clasă.
7. Profesorul/Asistentul intră primul în clasă, urmat de elevi.
8. Elevii/candidații se așează câte unul în bancă. Ei vor intra în clasă în ordinea în care sunt
trecuți pe listele din orar (Anexa 2). Primii patru elevii/candidați vor ocupa băncile de la fereastra
(elevul cu numărul unu din listă va ocupa ultima bancă de le fereastră) , următorii trei vor ocupa
băncile din mijloc (elevul/candidatul cu numărul 5 va ocupa ultima banca din mijloc) și ultimii patru
elevi/candidați din listă vor ocupa cele patru bănci de la perete (elevul/candidatul cu numărul 8 din
listă va ocupa ultima bancă de la perete)
9. La ieșirea în pauză, profesorul/asistentul verifică holurile, să nu existe alte persoane sau elevi
în pauză. Profesorul iese primul din clasă, elevii vor ieși în următoarea ordine: primii vor ieși cei
de pe rândul de la perete, apoi cei de pe rândul din mijloc, ultimii vor ieși cei de pe rândul de la
fereastră, în ordinea inversă celei în care au intrat pentru a se așeza în bănci.
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10. Elevii care doresc sa iasă în curtea școlii vor păstra regulile de distanțare fizică și vor fi
supravegheați de un angajat al unității/profesorul cu care au efectuat activitățile de pregătire.
11. Pentru intrarea la următoarea oră, elevii reiau așezarea în șir indian, în ordinea de la punctul
8.), fiind preluați de cadrul didactic cu care vor efectua ora de pregătire. Acesta îi conduce pe
elevi până în clasă.
12. Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților.
13. La încheierea programului, profesorul iese primul din clasă pentru a verifica coridoarele. Elevii
vor ieși din clasă în ordinea specificată la pct. 9), respectând regulile de distanțare fizică. Ei vor fi
însoțiți de cadrul didactic până la ieșirea din școală.
14. La ieșirea din școală, se vor colecta măștile de protecție purtate în timpul activităților într-un
container, într-un loc semnalizat. Elevii vor primi o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
15. Durata activităților petrecute de elevi în clasă va fi de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore
pentru elevii de gimnaziu, cu pauze de 10 minute.
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic vor supraveghea
respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică între elevi și măsurile igienicosanitare de prevenire a infecției cu SARS CoV 2.

8.4 ASIGURAREA CONDIȚIILOR IGIENICE ÎN SALA DE CURS/EXAMEN
1. asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre, scaune),
clanței ușii, cremonului geamurilor, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu
substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare serie de candidați;
2. aerisirea sălii înainte de examen pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;
3. la intrarea în sală vor fi prevăzute în număr suficient dispozitive medicale cu substanță
dezinfectantă pentru mâini;
4. stabilirea locurilor se va face astfel încât să existe o distanță între candidați de 2 m pe rânduri
și între rânduri;
5. pe tot parcursul derulării cursurilor/examinărilor se vor respecta regulile generale ale unei
conduite sănătoase (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii,
strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);
8.5 ASIGURAREA CONDIȚIILOR IGIENICE A GRUPURILOR SANITARE
1. asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea în
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toaleta instituției;
2. asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
3. asigurarea de dispensere cu săpun situate lângă lavoare;
4. asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
5. asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe,
pardoseală).
9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN APLICAREA PREZENTEI PROCEDURI
9.1 Conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” răspunde de implementarea acțiunilor și
măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV-2 și de organizarea și desfășurarea
activităților de pregătire a elevilor/examenelor în conformitate cu legislația în vigoare.
9.2 Conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” se consultă, după caz, cu: reprezentanții
inspectoratului școlar, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților/asociația părinților,
consiliul școlar al elevilor, reprezentanții organizațiilor sindicale, autoritățile administrației publice
locale pentru organizarea în bune condiții a activităților desfășurate, în contextul actual.
9.3 Conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” informează DSP Mehedinți despre
depistarea unor cazuri suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic
auxiliar/nedidactic din cadrul unității de învățământ și desemnează o persoană cu atribuții în
menținerea legăturii permanente cu DSP Mehedinți.
9.4 Conducerea Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” transmite IȘJ Mehedinți,
autorităților administrației publice locale, respectiv DSP Mehedinți lista cu elevii și personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic din CNGT care participă la desfășurarea pregătirii
examenelor naționale/examenelor.
9.5 Consiliul de administrație al Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” va elabora și va aproba o
procedură proprie, prin care stabilește modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a
examenelor naționale, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic,
didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția
CNGT.

10. Anexe
Anexa nr. 1 – Grafic pregătire examene naționale 02 - 12 iunie 2020;
Anexa nr. 2 – Orarul și repartiția pe clase a elevilor (lista nominală) în perioada 02 – 12
iunie 2020;
Anexa nr. 3 – Lista cu personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic care va participa
la organizarea și desfășurarea activităților de pregătire pentru examenele naționale în
perioada 02 - 12 iunie 2020.
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