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Nr. 67/18.05.2020 din  Registrul unic de proceduri  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobată în CA  
din data de 18.05.2020 

Președinte CA,  
Director,  

prof. Pîrvulescu Dana 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în 
cadrul ediţiei procedurii de sistem 

 
Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii/operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 
1.1. Elaborat  LEONTESCU G Secretar CMI 16.05 2020  
1.2 Verificat CATANA D. Presedinte CEAC 16.05.2020  
1.3. Avizat CIRSTEA N. Presedinte CMI 16.05.2020  
1.4. Aprobat PIRVULESCU D. DIRECTOR 18.05.2020  

 
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem 

 
Nr. 
crt. 

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea 
reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 

ediţiei  
sau reviziei ediţiei 

1 2 3 4 
2.1. Ediţia I Procedură completă   18.05.2020 
2.2. Revizia 1    

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

 
Nr. 
crt. 

Scopul 
difuzării 

Exemplar 
nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 
prenumele 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. aplicare 1 Secretariat Şef serviciu 

secretariat  
Stroescu 
Marius 

18.05.2020  

3.2. aplicare 1 Contabilitate Şef serviciu 
contabilitate  

Ivan 
Florina 

18.05.2020  

3.3 aplicare  1 Management Director Pirvulescu 
Dana 

18.05.2020  

3.4 Informare/ 
aplicare 

1 Curriculum Cadre 
didactice 

Lista 
anexa 

18.05.2020  

3.5 Informare/ 
aplicare 

1 Elevi 
Parinti 
Comunitatea locala 
Personalul unitatii de invatamant 

  

3.6 evidenţă 1 CEAC Responsabil 
CEAC 

Catana 
Dana 

18.05.2020  

3.7 arhivare 1 Secretariat Şef serviciu 
secretariat  

Stroescu 
Marius 

18.05.2020  
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4. Scopul procedurii operaţionale 
     Prezenta procedură reglementează modalitatea de acces pentru angajați și public în sediul 
COLEGIULUI NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU”, pe perioada stării de alertă la nivel național, 
cu scopul prevenirii răspândirii infecțiilor în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-
CoV-2.  
   
5. Domeniul  de  aplicare 

Procedura se aplică atât angajaților, cât și publicului care solicită accesul în incinta Colegiului 
Național ”Ienăchiță Văcărescu” (cadre didactice, părinți/reprezentanți legali, elevi, reprezentanți ai 
partenerilor educaționali, ai autorităților județene și locale, ai mass-media etc). 
  
6. Documente  de  referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 OUG nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în 
M.O. nr. 394/14.05.2020. 

 Hotărârea nr. 24 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 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, publicată în M.O. nr. 395/15.05.2020. 

 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat prin OMECTS 
nr. 5530/2011 și modificat prin OMECS nr. 3400/2015. 

 OMEC nr. 4220/2020 privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ. 

 OMEC nr. 4259/15 mai 2020  și OMS nr.827/15mai2020 privind stabilirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, 
instituțiile publice si toate structurile aflate in subordonarea sau coordonarea MEC publicat in 
M.Of.nr.405/16mai2020 

 OMMPS nr. 3577/15 mai 2020  și OMS nr.831/15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea 
contaminării  cu SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in 
conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta, publicat in M.Of. nr. 403 
/16 mai 2020 

 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura de sistem 

7.1. Definiţii ale termenilor 
Nr. 
crt. 

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

1. Activitate Totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de 
muncă cu un grad de omogenitate şi similaritate ridicat.  Cunoştinţele 
necesare realizării activităţii sunt din domenii limitate, personalul utilizat 
putând avea astfel o pregătire profesională sensibil unitară. Activitatea 
cuprinde atribuţii omogene ce revin compartimentelor entităţii publice 

2. Procedură 
formalizată 

Prezentarea detaliată, în scris, a tuturor pașilor care trebuie urmați, a 
modalităţilor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării 
activităţii, atribuţiei sau sarcinii.  
Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. 

3. COVID-19 - boala infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent descoperit 



 
 

C. N. „IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU”    
Târgovişte  

 

Comisia implementare  
SCIM 

          PROCEDURA OPERATIONALA  
           privind accesul personalului și al publicului 

in sediul  COLEGIULUI NAȚIONAL 

”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” 
Cod: P.O. 97.06 

Ediţia: 1 
Nr.de ex.: 2 
Revizia:- 
Nr.de ex. : - 
Pagina   din .... 
Exemplar nr.: 1 

 
 

4 
 

4. Circuit intrare și 
ieșire 

 parcursul de la intrarea în/ieșirea din unitatea de învățământ, delimitat și 
semnalizat.  

5. Distanțare fizică - distanța de cca 2 m dintre cei 10 elevi din fiecare sală de clasă  

6. CNIV -Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” 

 
7.2. Abrevieri ale termenilor 
 

Nr. 
crt. 

Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.S. Procedură de sistem 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 

 
 

 
 
8. Descrierea procedurii 

 
 

1.Reguli privind accesul personalului și al publicului în sediul colegiului. 
 Accesul în instituția de educație este permis în următoarele condiții: 

 
- La intrarea în instituție se realizează triajul epidemiologic, constând în: 

1.controlul temperaturii fiecărei persoane, temperatură care nu trebuie să depășească 37,30 C, caz     
în care     persoanei nu i se va permite accesul în sediul și i se va recomanda să se adreseze 
medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului. 

            2.declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie 
- La intrarea din sediul  se amplasează materiale dezinfectante (covorașe dezinfectante, substanțe 

dezinfectante pentru mâini). 
- Persoanele care intră în instituție sunt obligate să poarte mască de protecție și să-și dezinfecteze 

mâinile, utilizând substanțele puse la dispoziție în acest sens. 
- Numărul persoanelor din afara instituției admise simultan în interior este de maximum doi, astfel încât 

să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între 
oricare două persoane apropiate. 

- În cazul unui număr mare de persoane din afara instituției, pentru evitarea aglomerării, acestea vor 
aștepta în curtea   instituției, pe locurile marcate corespunzator , respectând distanța minimă de 2 m 
între oricare două persoane apropiate. 

- Scoala asigură mască de protecție pentru persoanele care nu dețin acest obiect în momentul intrării în 
clădirea instituției.  

2.Responsabilități: 
2.1.Conducerea unității de învățământ  
- planifică/ coordonează întreaga activitate a personalului angajat, cu respectarea nomelor în vigoare;  
- realizează împreună cu administratorul de patrimoniu și cadrele medicale repartizate de DSP instructajul 
întregului personal care are acces în incinta unității;  
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-transmite intern prezenta procedură tuturor angajaților și asigură comunicarea internă privind 
cunoașterea și asumarea acestor norme procedurale, pentru care toți angajații instituției semnează de luare 
la cunoștință;  
 
2.2.Portarii/ agenții de pază  

- desfășoară activitate de supraveghere, conform sectorului de activitate potrivit fișei postului și 
contribuie la respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică, precum și a tuturor măsurilor 
igienico-sanitare de prevenire și combatere a infecției cu SARS-CoV-2.  
-  sprijină activitatea tuturor, a personalului didactic auxiliar/ personalului didactic, în ceea ce privește 
respectarea distanțării fizice la intrarea și ieșirea din unitatea de învățământ;  
- respectă și pune în aplicare toate normele și precizările aduse la cunoștință de către conducerea unității 
de învățământ, în ceea ce privește programul cu publicul, precum și toate restricțiile de acces  

 
 

 
3.Circuitul de intrare, staționare și ieșire: 

 
1. Accesul personalului și al publicului în sediu se face numai prin strada Justitiei. 
2. Spațiile destinate lucrului cu publicul: 
        Spațiul 1: Intrarea in corpul A dinspre corpul B (stil „ghiseu”) –destinat persoanelor din afara 
unitatii cu solicitari pentru secretariat . 
         Spațiul 2: Hol  parter director- destinat persoanelor programate în audiență la director/director 
adjunct. 
3. accesul în incinta unității de învățământ se face pe traseul de intrare delimitat și semnalizat, respectând 

normele de distanțare fizică 
4. Traseul de ieșire se semnalizează/marchează în mod corespunzător  
5. Pe toată durata discuției purtarea măștii de protecție și a distanței de minimum 2 m sunt obligatorii, 

atât pentru personal cat si pentru public. 
6. În perioada stării de alertă, munca se poate desfășura și la domiciliul angajaților, iar solicitările din 

partea publicului se pot transmite în continuare on-line. 
 
 
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
 

Nr. 
crt. 

Compartimentul 
(postul)/acţiunea  
(operaţiunea) 

Comisia 
SCIM 

CEAC Director 
Cadre 

didactice 
Contabilitate Secretariat … 

 0 1 2 3 4 5 6  
1. a E       
2. b  V      
3. c   A     
4. d    Ap.    
5. e     Ap.   
6. f      Ah.  
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10.Formularul de analiză a procedurii 
 

Nr. 
crt. 

Compartiment/ 
comisie/ 

Numele și 
prenumele 

Înlocuitor/ 
delegat 

Aviz favorabil Aviz nefavorabil 
Semnătura Data Obs. Semnătura Data 

 serviciu conducătorului       
1 Director Pârvulescu Dana -   x x x 

 
11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei 

Elaborator Aprobă Număr de exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Circuit 

intrare-
iesire in 
CNIV 

 Pirvulescu 
Dana 

1 Elevi, 
Parinti, 
Cadre 
didactice 

   

2.   Pirvulescu 
Dana 

1 Parinti    

3   Pirvulescu 
Dana 

1 Elevi    

n         
             
11. Anexe/Formulare: 
 
11.1.Formular-Circuit intrare-iesire -cod:F1-PO-97.06 
 
 
12. Cuprins 
 

Numărul 
componentei 
în cadrul PO 
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