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Procedură operațională 

pentru desfășurarea pregătirii elevilor 

din C.N.I. Matei Basarab  

conform Ordinului nr. 4267/841/2020 

ETAPA CUM SE REALIZEAZĂ CINE EFECTUEAZĂ 
CINE 
CONTROLEAZĂ 

TERMEN 

Înscrierea elevilor la pregătire Formular aplicat la fiecare clasă 
Dobre Daniela, 
Păunescu Violeta 

Directori 

Înscrierea profesorilor Formular aplicat profesorilor Grecea Violeta Directori 

Igienizarea spațiilor înainte de 
perioada de începere a 
pregătirii și la finalul acesteia 
pentru pregătirea spațiilor 
pentru examenul de bacalaureat 

Achiziția serviciului cu firmă specializată 
Aceasta va face dezinfecția  spațiilor în 
data de 29.05.2020 între orele 14-16. 

Hubalău Florin 
Directori 

Igienizarea  spațiilor înainte de 
pregătire 

La fiecare nivel  se desemnează o 
persoană care va spăla parchetul cu 
substanțe recomandate, va șterge cu 
cârpa și biocide recomandate pupitrele, 
scaunele, ușa, catedra si lambriul, va 
aerisi 30 minute înainte de ora 9 

PARTER - Ciuculan 
Maria 
ETAJ I – Simeanu Elena 
ETAJ II – Anghel Ioana 
ETAJ III – Bunescu 
Marinela 

Hubalău Florin 



Igienizarea spațiilor după 
pregătire 

La fiecare nivel  se desemnează o 
persoană care va spăla parchetul cu 
substanțe recomandate, va șterge cu 
cârpa și biocide recomandate pupitrele, 
scaunele, ușa, catedra si lambriul, va 
aerisi 30 minute după ora 12 

PARTER - Ciuculan 
Maria 
ETAJ I – Simeanu Elena 
ETAJ II – Anghel Ioana 
ETAJ III – Bunescu 
Marinela 

Hubalău Florin 
 

 

Achiziția de materiale de igienă 

Se face referat de necesitate; 
Se achiziționează pe SICAP; 
Se emite factura; 
Se plătește factura cu OP; 
Se primesc materialele; 
Se distribuie zilnic persoanelor 
responsabile; 

Hubalău Florin 
 
 

Directori  

Repartizarea elevilor în clase  Se face de către diriginte. 
Diriginții claselor a VIII-
a si a XII-a 

Directori  

Realizarea orarului de pregătire 

Efectivele de elevi au fost împărțite în 
grupe de 10 elevi; orarul s-a făcut astfel 
ca fiecare elev să vină de 2 ori pe 
săptămână pentru 2/3 ore de pregătire 
(MIERCURI+VINERI, MARȚI+JOI). 

Rașcu Valerică, Grecea 
Violeta 

Directori  

Anunțarea orarului 
Se va anunța de către diriginți, inclusiv 
repartizarea în grupe. 

Diriginții claselor a VIII-
a si a XII-a 

Directori  

Circuitul de intrare și ieșire 
elevi 

PARTER+ETAJ III vor intra prin corp A 
intrarea elevilor. 
ETAJ I+ETAJ II vor intra prin corp B 
intrarea elevilor. 

Hubalău Florin Directori  

Semnalizarea spațiilor 

Se vor afișa la intrarea elevilor și la 
profesori orarul, repartizarea în grupe și 
săli. 
Se va indica circuitul prefigurat. 
În sălile de clasă se vor afișa reguli de 
igienă. 

Hubalău Florin Directori  



Asigurarea siguranței elevilor 
La intrare elevii vor primi măști, iar la 
ieșire elevii vor arunca masca folosită și 
vor primi una nouă. 

La fiecare intrare 
persoana repartizată 

Hubalău Florin  

Igiena personală a elevilor 

Elevii își vor igieniza mâinile cu apă și 
săpun la băi. 
Pe fiecare palier va fi o persoană care va 
supraveghea igienizarea mâinilor cu 
substanțe speciale (va fi o masă și un 
scaun pe fiecare palier) precum si 
respectarea normelor în timpul pauzelor. 

Elevii, personalul 
desemnat. 

Persoana 
desemnată pe 
etaj 

 

Igiena personală a angajaților 

Profesorii  își vor igieniza mâinile cu apă 
și săpun la băi. 
Pe fiecare palier vor fi persoane 
desemnate care vor supraveghea 
igienizarea mâinilor cu substanțe speciale 
(va fi o masă și un scaun pe fiecare palier) 
precum si respectarea normelor în timpul 
pauzelor. 

Persoanele implicate 
direct în aceste activități 

Persoana 
desemnată pe 
etaj 

 

Organizarea pregătirii elevilor 

Elevii rămân în clasa repartizată. 
Profesorii vor face pregătire conform 
orarului stabilit. 
Pauzele de 10 minute sunt pentru 
aerisirea clasei și igienizare, dacă este 
cazul. 
Recomandăm elevilor să nu părăsească 
sala de clasă în pauze, decât dacă este 
strict necesar. 

Elevii, personalul 
desemnat, profesorii. 

Persoana 
desemnată pe 
etaj 

 

Semnalizarea locurilor de 
depozitare măști 

La intrare va fi un afiș cu pictogramă 
specifică 

Hubalău Florin Directori  

 


