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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sa� dupa caz, a„reviziei 
în cadrul editiei procedurii 

Elemente privind 
responsabilii/ Numele si Funcţia 
operatiunea prenumele 

I 2 3 
1.1. Elaborat Prof. Rada Inspector· şcofar pentru 

DUMITRU Management 
institutional 

Prof. Teodora Inspector şcolar pentru 
MICLEA disciplinele chimie şi 

fizică şi pentru 
_minorităţi ·naţionale 

1.2. Verificat Cristina PETRE- lnspe,ctor şcolar I• 

GHIŢĂ genţra·I ·adjuna.t· .. 
1.3 Aprobat Adriana STOICA lnspt:ctor şcolar ·., 

general 
• 

2. 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor î1r cadrul ediţiilor procedurii 

Componenta 
Editia/ revizia in revizuita IVJodalitatea revi�iei 

cadrul editiei 
., -

I 2 . . 3 
2.1. Editia I 
2.2. Revizia 2 6.3; şi 8.5.1 „ 

2.3. Revizia 3 6.3; 8.1 .4 ; 8.2; 8.5 . 

3 

Data Semnătura 

4 ·5 
.2s.0·1.2022 r��J 

rt / - ; � --

,.. I 
26.01 .2022 � 

Ă-� 
vL . .  

r; . 
26.01.2022 c.._:f vJM:.t:fA * �y; o�„, ,_ 

l„':'/J Iv� � � „, ·' fl."0 . . � ' 11 '.!\ W<J . . Im � lf�, o(.) * o  �- :J 
· ,  .,..\ ;;r.\ „::; \4\0,,,. „� Q 

�LŞef.9 Data de la care se ��;'-�� 
prevederile editiei sau __ . ..-

reviziei editiei 

' 4 . 
Octombrie 2021 
Noiembrie 2021 

Ianuarie 2022· . 

. 'j 
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, du pa caz,· revizia din cadrul 
editiei procedurii de sistem 

Informare 

Evidenta 
Arhivare 

Alte 
scop un 

Exempl 
ar 

nr. 

2 

Domeniul 

3 

Curriculum şi 
inspecţie 
şcolară 

2 Management 

4 Conducere 

7 Secretariat 
8 Registratură/ 

Arhivă 

Functia 

4 

ISGA 
Inspectori 

şc'olari 

ISGA. 

Inspectori 
şcolari. 

. ,  

Inspector 
şcolar general 

Secretar· 
Secretar·· 

4 

·, . ·. 

Nume si prenu�ne 

5 

Cristina PETRE-
GHIŢĂ 

In�pectorii scalari 
(anexa) 

Ion DOGARU 

Rada DUMITRU 
·.Mariana GRASU 

Teodora MICLEA· 
Corina MIRESCU 
Daniela BARBU 

Doina ŢECU 
Teodora LAZĂR 

Gheorghe STANCU 

Adriana STOICA 

.„ 

Data 
primirii 

6 

Semnat ura 

; . 

.„ 
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Cod:·P.S. Pagina ......... din 17. 

Exemplar nr.: ............ 

4.1.Stabileşte regulile privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de 
COVID-19 şi pentru aprobarea scenariilor de funcţionare a unităţi_lor de învăţământ pe perioada 
crizei sanitare. 

4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate aprobării scenariilor de funcţionare. 
4.3.Asigură continuitatea activităţii unităţilor de învăţământ, inclusiv în condiţiile crizei' sanitare. 

I 
,ţ' 

.„ 

5. DOMENIUL D E  APLICARE 
•. 

. . 

5.1. Prezenta procedură reglementează măsurile. obligatorii priv;.,\tI prevenirea ş1 combaţe�ea' 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care -se vor aplica Îl'!·. unităţile de învăţămâ1;t 
preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură, şi .a 
dreptului la sănătate pentru beneficiarii primari ·ai dreptului la învăţătură şi per�onalul din sistemul 
naţional de învăţământ, precum şi modalitatea de stabilire a scenariilor de funcţionare a,şcolilor în . . 
condiţiile crizei sanitare. 
5.2. Activitatea se ·gestionează de către C�nsiliul de administraţie,,al .ISJ.llfov·şi se realizează cu 

participarea compaitimentelor Management· şi Inspecţie şcolară d\n cadrul ISJ Ilfov, potrivit 
competenţelor şi responsabilităţilor stabilite prin prezenta procedură, prin alte documente interne 
precum şi prin fişele posturilor. 
5.3. Lista compatiimentelor furnizoare de date si/sau .�eneficiare 
procedurale, implicate în procesul activitătii: 

9e rezultate ale activit'ăţii .„ 

„ 

- Compartimentele, respectiv inspectorii şcolari/personalu'! contractual din ISJ llfov compet�nţi să 
monitorizeze situaţia sanitară din şcoli. 

. . 
- Beneficiarii rezultatelor activităţii procedurate: unităţile de învăţământ. 

1 •• 

5 
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. 

Exemplar nr.: .........•.. 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURALE 
. . 

6.2. Legislaţie primară (legi, ordonanţe) 
6.2.1. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/20 I I, cu modificările şi completările ulterioare; 

'" 

6.2.2 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republi�ată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

6.3. Legislaţie secundară 
6.3.1. Ordinul comun al M.E şi M.S nr. 5338/2015/0 I .  I 0.202 l pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de sigurnnţă 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-26 cu modificările şi 
completările aduse de ordinele comune: Ordinul nr 5349/2041/06. l 0.2021; Ordinul nr. 
5558/2389/05.11.2021 şi Ordinul nr. 5608/2506/19.11.2021 şi Ordinul nr.3030/82/14.0°1.2022. 
6.3.2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 
funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificar;ea şi completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/201 l, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2011, cu modificările ulterioare; 
6.3.3 Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de îr2�ăţământ preuniversitar, cu n;iodificările şi 
completările ulterioare; 

., 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publicii: 
6.4.l Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. '03 din.13.01.2022 privim:! 
stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate

. 
în unităţile de învăţământ în contextul pa\}demiei de . 

COVID-19, în temeiul prevederilor art.13 alin. (3) din.Hotărârea Guvernului nr. 369/202i privind' 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările 11lterioar.e, şi ale art. 7 alin. (4)'din 
Hotărârea Guvernului nr. l 44/20 l O privind organizarea şi ·.funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, " 

. .. 
6.4.3. Regulament1:_1l intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a ISNlfov 
6.4.4. Fişa postului persoanelor cu atribuţii .în activitatea cte monitorizare a situaţiei sanitare din 
unităţile de învăţământ. 

. „ 
' 

. .  

.., 



� 
Inspectoratul Scolar 
Judetean Ilfov 

7. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 
7.1 Definiţii: 

Nr. Termenul 
Crt. 
I. Procedură 

2. Compaitirnent 

3. Conducătorul 
compartimentului 

4. Consiliu de administraţie 

7.2 Abrevieri: 

Nr. Abrevierea 
crt 
I. PS 
2. PO 

. 

3. SCl/M 
4. E. 
5. V. 

6. A. " 

7. Ap. 
8. Ah. 

' . ' 
. ' .

. 

·. ·, ,• 
. ' 

PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: f 
APROBAREA SCENĂIUILOR Nr.de ex,: 

DE FUNCTIONARE A R�vizfa: 3 
UNITĂTH"OR DE Nr.de ex. : 
ÎNVĂŢAMÂNT PE 

PERIOADA CRIZEI 

SANITARE 

Cod: P.S. Pagina ......... din" 17 

Exemplar nr.! ... ...... ... 

' . 

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

Prezentare în scris a paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de 
lucru stabilite ŞI a regulilor de aplicat necesare îndeplinirii 
atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea 
responsabilităţi I or; 
P S  (Procedură de sistem) =procedură 'care descrie o activitate 
sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor 
compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică. 

, 

PO (Procedură oJ'eraiională) =procedură care descrie o 
activitate sau un proces care se desfăşoară"la nivelul unuia sau 
mai multor compartimente dintr-o entitate publică. 

· .  ,, 

Departament I Birou. ' 

. 

Inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/ 
şef Birou 
Organ de conducere în lSJ Ilfov/ unităţi de învăţământ 

' � . 

Termenii! abreviat 

Procedu!'a de sistem .' 

Procedură operationala 
Sistem de Control Intern/Managerial 
Elaborare 
Verificare 
Aprobare. 
Aplicare 
Arhiv<1re 

7 

' . 

.. 

" 

" 

.. 

•· 
.• 

" 

„ 
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8. DESCRIEREA PROCEDURII 
8.1.Gencralităţi 

DE FUNCTIONARE A 

î�lf l�f:r i:.� 
PERIOADA CRIZEI 

SANITARE 

Cod: P.S. 

. 

8.1.1. Principii aplicabile activităţii procedurate: 
- principiul transparenţei 
- pri11cipiul legalităţii 
- principiul imparţialităţii ·: „. 

- principiul confidenţialităţii 

„ 

Ediţia: 1 ' 

Nr.de ex.: • „ 

Revizia: 3 
Nr.de ex. : 

. .  

„ 

. 

Pagina ......... din 17 

Exemplar nr.: ............ 

. . 

8·. I .2. Prezenta procedură reglementează măsurile obligatorii privind prevenirea şi . 
combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 oare se vor aplica în unităţile de învăţământ 
preuniversitar/Conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a 
dreptului la sănătate pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură şi personalul din sistemul --. 
naţional de învăţământ, precum şi modalitatea de stabilire a scenariilor de funcţionare a şcolilor în 
condiţiile crizei sanitare. 

8. I .3. Prevederile procedurii operaţionale se aplică în mod corespunzător şi pentru 
activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de 
accelerare a învăţării; precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţa 
fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul "Şcoală după şcoală". 

8.1 A. Scenariul de funcţionare a unităţii/instituţiei de îq11_ăţăm�nt pe parcursul anului şcolar 
se va actualiza în funcţie de rata de ocupare la nivel judţţean a paturilor de spital de�inate 
pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-Co V-2 .. 

Nr. 
crt. 
I 

2. 

8.2. Documente utilizate (denumirea, emitentul, conţinutul, rolul) 

Denumirea Emitent/ope. 
documentului raţiuni 

Hotărârea Consiliului Consiliul :de 
de administraţie al administraţie 
unităţii de învăţământ al unităţii de 

învăţământ 
Adresa şcolii către [SJ Director 
Ilfov de avizare a 
scenariului de 
funcţionare*/ 
suspendării cursurilol· 

Conţinut şi rol Circulă la 

Conţine modalitatea de lSJ Ilfov 
desfăşurare a cursurilor· • DSP Ilfov 

Public interesat 

Conţine propunerea către ISJ a lSJ .[]fov 
aplicării scenariului de organizare 
şr ·desfăşurare a cursurilor în 
unitatea de învăţământ, în funcţie 

• 

de ra.ta . de ocupare la· nivel 

8 

. 

. . 
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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
APROBAREA SCENARIILOR 

Ediţia: 1 , · 

Nr;de ex.: 
·Revizia: 3 
Nr.de ex. : 

. ' 

Inspectoratul Scolar D��!l�f��;A " 

J udetean Ilfov PERIOADA CRIZEI 

3, 

4. 

5. 

cu prezenţă fizică în 
funcţie de rata de 
ocupare la nivel 
judeţean a paturilor de 
spital destinate 
pacienţilor infectaţi cu 
virusul SARS-CoV-2 
sau în cazul în care 
peste 50% din totalul 
grupelor/claselor 
uniţăţi de învăţământ 
au cursurile 
suspendate 
Adresa ISJ către DSP ISJ Ilfov 
de avizare a 
suspendării cursurilor 
la nivelul ' întregii 
unităţi de învăţământ 

Avizarea suspendării DSP Ilfov 
cursurilor cu prezenţă 
fizică de către DSP 
Transmiterea. de către ISJ Ilfov 
lSJ Ilfov, către 
Instituţia Prefectului a 
solicitării de 
suspendare a 
cursurilor cu prezenţă 
fizică în unitatea de 

SANITARE 

Cod: P.S. Pagina „ „. „„din 17 

Exemplar nr.: . •  „„„„„. 

judeţean. a paturilor de spital 
destinate pacienţi lor infectaţi cu 
virusul SARS-CoV-2. 

.. 

Se solicită avizarea suspendării DSP 
cursurilor la nivelul întregii unităţi 
de învăţământ, îri următoarele 
situaţii: a. rata de ocupare la 

nivel judeţean a pat11rilor de 

spital destinate pacien{ilor 

infectaţi cu virusul SARS-Co V-2; 

b.la data suspendării cursurilor 
• 

pentru 50%, din totalul 

grupelor/claselor 

Conţine avizarea ·scenariului de Unitatea ' de 
funcţionare învăţământ 

· '  . ISJ Ilfov 
Conţine solicitarea aprobăr.i

,
i de Instituţia 

Prefectului/ 
CJSU' 

suspendare a coi-surilor . . CU 

prezenţă fizică în unitatea· de 
învâţămârit • 

,• " " 

9 • 

•; 

• "• 
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'. învăţământ 
6. Aprobarea de către 

CJSU, prin hotărâre. a 
suspendării cursurilor 
cu prezenţă fizică în 
unitatea de învăţământ 

7. Transmiterea, de către 
ISJ Ilfov, a Hot CJSU 

către unităţile de 
învăţământ 

8. Lista 
preşcolarilor/elevilor 
cu care cazul/cazurile 
confirmate din rândul 
preşcolarilor, elevilor 
au interacţionat în 
mod frecvent 

9. Decizie Consiliul de 
administraţie al 

i .. 

unităţii de învăţământ 
privind su.spendarea 
cursii.rilor unei 
cla�e/grupe 

10. Adresă unităţii de 
învăţământ către DSP 
privind cazurile de 
îmbGlnăvire în rândul 
cad�elor didactice, 
didactice auxiliare sau 
nedidactice 

11. Adresă DSP către 
unitate 

. . .. , ... . 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
APROBAREA SCENARIILOR 

D���JJiII�t�A 

ÎNV ĂŢÂMÂNT PE • 

PERIOADA CRIZEI 

SANITARE 

Cod: P.S. 

.� . 
, . . 
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Edit fa: ._1 • 
. 

Nr.dei!ir;: 
Revizfa: ,3 
Nr.de ex .. : 

.· 

„. 

„ 
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Exem!llar nr.: „ . ... „ • • • •  

CJSU 

CJSU 

Personalul 
medical/pers 
analul 
desemnat din 
unitatea de 
învîţământ 

Director 

' 
. 

Director 

DSP 

Conţine aprobarea suspendării 
cursurilor cu prezenţă fiziîă în·· 

unitatea de învăţământ 

Informarea unităţilor de 
învăţământ privind aprobarea 
CJSU. 

Conţil1e . contacţii direcţi cu 
cazurile confirmate de elevi 

. 

'Conţine informaţii privind 
suspendarea tursurilor faţă î� .faţă 
a unei grupe/clase la apariţia a 3 

cazuri de îmbolnăviri cu virusul 
SARS-Co V-2 într-un inth�al de 7 

zi le conse}'utive 
Conţine informaţii 

.... 
privind 

cazurile de îmbolnăx_ire ln rândul 
cadrelor didaciici!, 

" 

didactice auxitiare sau nedidactice 

. 

Conţine propunerea 
menţinerii/suspendării activităţii 
didactice La nivel.ul grupei/clasei 

.. 
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Unităţile de 
învăţământ ' 

DSP 

ISJ Ilfov 

!'"' 

DSP 

. 

Unitatea de 
învăţământ 

.·„., 
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SANITARE· ·. 

12. Adresă către ISJ Director 
însoţită de hotarâre 
CA şi aviz DSP în 
vederea obţinerii 
avizului ISJ pentru 
suspendarea cursurilor . 
unei clase/ grupe, în 
cazul îmbolnăvi lor 
cadrelor didactice, 
didactice auxiliare sau 
nedidactice 

13. Adresa de avizare a ISJ Ilfov 
ISJ către unitatea de 
învăţământ 

*SCENARII P OSIBILE 

Scenariul I Participarea zilnică cu prezenţă 
fizică a tuturor antepreşcolarilor, 
preşcolarilor ŞI elevilor în 
unităţile de învăţământ, cu 
respectarea şi aplicarea tuturor 
normelor de protecţie 

Scenariul 2 Participarea. zilnică în sistem 
online_µ elevilor 

. .  

. 

.. 

Cod: P.S. Pagina ......... din 17 

. . 

• Exemplar nr.: ............ 

în cazul îmbolnăvirilor cadrelor 
didactice 
Conţine hotărârea privind ISJ 
suspendarea activităţii didactice la  
nivelul grupei/clasei · în cazul 
îmbolnăvirilor cadrelor didactice, 
didactice auxiliare sau nedidactice 

� 

Conţine· avizul ISJ de suspendare Unitatea de 
a clasei/grupei învăţământ 

• 

Rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de spital 
destinate Pi!Cienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-
2 este de cel mult 75% 

.. 

: 

a. Rata de ocupare la nivel judeţean a paturilor de 
spital d_estinate pacienţilor infectaţi cu virusul SARS� 
CoV-2 este:inai mare de 75%; 

b. Cu apli��rea dispoziţiilor art. 6*, la apariţia a 3 

cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-Co V-2 într-un . 
• 

interval de 7 ·zile consecutive la nivelul unei. 
clase/grupe de studiu, începând cu ziua următoare 
confirmării celui de-al •treilea • caz.� re�pectiv · 

. 

11 
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suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivclull 
unităţii de învăţământ la data suspendării cursurilor! 
pentru 50% din totalul grupelor/claselor I 

Art. 3\5). Consiliile de administraţie ale unităţilor de înyăţământ preuniversitar emit decizia 
privind modalitatea de desfăşurare a cursurilo1', în conformitate cu alin.(!).:__ (4.), cu informarea ISJ 
Ilfov. Schimbarea modalităţii de desfăşurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămân:ţ de 
şcoală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite, cu excepţia situaţiilor prevăzute Ia art.6. " 

Art. 31(6). Trecerea de la scenariul online 'Ia scenarii.;! cu prezenţă fizică se face prin decizia 
consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu informarea inspectoratului 
şcolar, în situaţia prevăzută la alin. (3). ,. 

Art. 31(7). Deciziile prevăzute la alin. (5)-(6) se pun în aplicare încep�nd cu ziua de luni a 
săptămânii următoare îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. ( 1)-(3). 

Art. 3 1(8). Prin excepţie de la dispoziţif!e alin.(!) - (3), unităţile de învăţământ special 
desfăşoar:i cursurile cu prezenţă fizică. 

Art. 6(1). La apariţia a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 
zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de stu,diu, cursurile cu prezenţă fizică se suspendă, la 
nivelul grupei/clasei respective pentru o perioadă de I O z1Je începând cu ziua următoare copfirmări i 
celui de-al treilea caz, Măsura suspendării este dispusă prin. decizia consiliului de administraţie al ' 
unităţii de învăţământ. 

Art. 6(2) ·La. data suspendării cursurilor pentru .50% din· totalul grupelor/claselor, se 
suspendă activitatea cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităff.de învăţămâf!t, pentru o perioadă de 
I O zile. Măsura suspendării la nivelul unităţii de Jnvăţământeste dispusă prin hotărârea CJSU, la 
propunerea conducerii Lmităţii de învăţământ/instituţiei conexe,,cu avizul ISJ şi al DSP. 

8.3 CAZURI PARTICULARE 
a) conform dispoziţiilor art 3(2) din ordinui comun: 

În situaţii justificate de infrastructură şi în funcţie resursele existente, unităţile de 
învăţământ/unităţile conexe pot desfăşură· activităţi didactice în. siŞtqn oilline cu aprobarea ISJ. · 

chiar şi în situaţia în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezeniă fizică în condiţiile art. 6: 

12 
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APROBAREA SCENARIILOR 

DE FUNCTIONARE A 
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" ' 
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8.4.1 Resurse umane: persoanele desemnate să gestioneze/ raporteze situaţia sanitară a 
şcolilor 

8.4.2. Resurse informaţionale: legislaţia sri:cifică � •. 

8.5. MODUL DE LUCRU 
8.5.1 În cazul suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor (art. 6 alin 

ll_, se suspendă activitatea cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de lnvăţământ, pentru o 
perioadă de I O zile. 

Pentru această situaţie: 
. unitatea de învăţământ propune suspendarea activităţii cu p;ezenţa fizică la nivelul fntregii 

unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de 1 O z\le şi emite' hotărârea consiliului de administraţie; 
-unitatea de ·învăţământ transmite la Direcţia de Sănătate Publică (DSP), spre avizare, 

propunerea de suspendare a activităţii cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de învăţămâry�. 
pentru o perioadă de I O zi le; �. · 

- unitatea de învăţământ transmite la ISJ Ilfov, spre avizare, propunerea de suspendare a: 

activităţii cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de învi!ţăţnânt, pentru o perioadă de I O zile; 
propunerea este însoţită de ho!iirârea CA şi de avizul DSP; 

· 1SJ Ilfov avizează propunerea de suspendare ·a activiiăţii cu prezenţa fizică la nivelul 
întregii unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de l O zile şi transmite către Instituţia Prefectului 
judeţului Ilfov documentele pe baza cărora C.JSU va dispune, prin hotărâre, măsura suspendării 
la nivelul unitătii de învătărnânt. 

8.5.2 La aparitia cazurilor de îrnbolnă�ire cu virusul SARS-Co V-2 în rândul cadrelor 
didactice, didactice auxiliare san nedidactice (Art. 6 alin. 7): 

· .  conducerea· unitătii de învătământ .va informa DSP; 
. DSP, în urma an

°
chetei epiderniologi(;e, va §taţii li ,care sunt contacţii direcţi ai acestora şi :va 

decide împreună cu conducerea unităţii de inyăţiÎmânt dacă se impune suspendarea aotivităţilor 
didactice la nivelul grupei/clasei sau al unităţii

. 
de 'învăţământ, prin excepţi� de la p�evederile alin. 

(l)şi(2). . • 

În cazul acesta pot fi următoarele situaţii; .. 
a. DSP avizează. suspendarea activităţilor' didactic;e Ja n,ivelul 

îndeplinirea contlrţiilor de la a1t.6 alin. (I) şi (2); ··:. 

' .  
·f. '··.· 

• 
1 3  

.· 

grupei/clasei, înainte de 

„ . 

,. 
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- unitatea de învăţământ solicită avizul ISJ Ilfov; solicitarea este însoţită de hotărîrea CA şi 
avizul DSP; ' 

- ISJ Ilfov avizează propunerea de suspendare a activităţii cu prezenţa fizi�ă la n"ivelul 
grupe/clasei, pentru o perioadă de I O zile; 

b. DSP avizează suspendarea acti';'ităţilor. didactice la nivelul unităţii de învăţământ, înainte 
de îndeplinirea condiţiilor de la art.6 alin. (1) şi (2);" 

- unitatea de învăţământ transmite la I!'J Ilfov, spre avizare, propunerea de suspendare a 
activităţii cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi d� învăţământ, pentru

_ 
o perioadă de I O _zile; 

propunerea este însoţită de hotărârea CA şi de avizul DSP; 
·_ ISJ Ilfov avizează propunerea de suspendare a activităţii cu prezenţa fizică la nivelul 

întregii unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de I O zile şi transmite către Instituţia Prefectului 
judeţului Ilfov documentele pe baza cărora CJSU va dispune, prin hotărâre, măsura suspendării 
la nivelul unitătii de învătământ. 

8.5.3 Suspendarea cursurilor cu prezentă fizică în conditiile art 3(2) din ordinul comun, 
respectiv în situatii justificate de infrastructură si resurse deficitare 

-în condiţii speciale, respectiv resurse un1ane insuficiente din cauza numărului mare de 
îmbolnăviri în rându:I personalului, resurse materia\� improprii, etc, unit�tea.!i:le învăţământ solicită 
aprobarea ISJ Ilfov de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică şi trecerea întregii unităţi de 
învăţământ în online; solicitarea este însoţită de hotărîrea CA al unităţii de învăţământ; 

- ISJ ·Ilfov aprobă suspendarea activităţi[ cu prezenţa fizică la nivelul întregii unităţi de 
învăţământ, pentru .o perioadă de l O zile; 

- lSJ llfcn; comunică unităţii de îrivăţă1i1ânt, prin i11termediul personalului cu atribuţii/ 
inspectorului şcolar coordonator aprobarea suspendării activităţii cU. prezenţa fizică la nivelul întregii 
unităţi de învăţământ, pentru o perioadă de l O zile. .... .. . '· 

8.5.4. Începând cu data de 17 .01.2022 în unitătile de învătământ preuniversitar din 
judeţul Ilfov cursurile se desfăşoară cu prezentă fizică dacă rata de ocupare la nivel judetean 
a paturilor de spital destinate îngrijirii pacientilor infectaţi cu virusul SARS w CoV-2 este de. 
cel mult 75%; · : ' 

.� • . , . .  • 
Începând cu data de 17.01.2022 în ·u�frătiie de în�ătămânf preuniversitar din jude,�I 

Ilfov cursu"tile se desfăşoară în sistem online dacă ratţrdc ocupare la nivel judeţean a paturilor 
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de spital destinate îngrijirii pacientilor infectaţi cu virusul SARS - Co V-2 este mai mare de 
75%; 

,.. . ..·.:'" : 
Incepând cu data de 17.01.2022;"reluarew cursurilor cu prezentă fizică se face numai 

după ce rata de ocupare la nivel judetean a paturilor de.spital destinate îngrijirii pacientilor 
infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%; 

.'\: ., 
Trecerea la scenariul cu prezenţă fizică se face prii:{ decizia consiliflor de administraţie ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu informarea ISJ Ilfov, în situaţia în care rata de ocupare. la 
. . 

nivel judetean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacientilor infcctati cu virusul SARS -
CoV-2 scade sub 70% . Rata de ocupare va f1. ·publicati\ şi actualizată săptămânal pe platfo�ma 
"Alert MS", având ca zi de referinţă ziua de joi. 

8.5.5 RELUAREA CURSURILOR 
„ 

- Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se 
dispune prin decizia conducerii unităţii de· învăţământ preuniv.ersitar/conexe, după consu.ltarea şi 
avizul DSP; 

: 

- În situaÎia în care rata de ocupare la nivel judetean a paturilor de spital destinate ' 
îngrijirii pacientilor infectati cu virusul SARS:- CoV-2 ssade sub 70% cursurile se reia\l cu ' 
prezenţă fizică, prin decizia consiliilor de administraţie ale ilnită\i.lor de învăţământ preuniversitar, cu: 
infonnarea ISJ Ilfov; . -�„ 

• ' 

- Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizich pentru unitatea/structura de învăjământ 
preuniversitar sU.\JJendată temporar se dispune prin hotă,;ârea CJSU, ·la propunerea conducerii 
unităţii de învăţământ preuniversitar/conexe, cu avizul JSJ. şi al DSP; Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Ilfov avizează propunerea şcolii de reluar� a .cursurilor, transmisă de unitate împreună �u ..ayizul 
DSP; ISJ Ilfov transmite către Instituţia Prefectului judeţ'ului Ilfov documentele pe baza cărora CJSU . . 
va dispune, pnn hotărâre, măsura reluării cursurilor cu prezenţă fizicii la nivelul unităţii de 
învăţăn1ânt; 

9. RESPONSABILITĂŢI „ 

9.1 RESPONSABILITĂŢI ALE IS.J ILFOV . PRIVIND 
ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR DIN ORDINUL COMUN 

„ 

IMPLEMENTAJlEA 
„ 

- instruieşte conducerile unităţilor de'în".ăţământ :cu privire la preve9erile ordinului comun.; 
- desfă_Şoară acţiuni sistematice de control 'pentru .verificarea respectăl'i-i de către unităţile de . . . 

învăţământ/unităţi conexe a normelor de prevenire a răspâi1dirii infecţiilor cu SARS-Co V-2; 

15 ':.. - � -. 
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- verifică desemnarea de·către conducerile unităţilor de învăţământ/unităţilor conexe a unui J 

responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei 
cu SARS-Co V-2. Persoana desemnată va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu 
reprezentanţii inspectoratului şcolar judeţean, DSP, precum şi ai autorităţilor adminis!raţiei publice 
locale; -� 

9.2 RESPONSABILITĂŢI ALE UNITĂŢILOR. DE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIVIND 
IMPLEMENTAREA ACŢIUNILOR ŞI MĂSURILOR DIN ORDINUL COMUN 

a) asigurarea implementării activităţilor.de prevenir_e a infecţiei c u  SARS-CoV-2; 
b) organizarea spaţiilor pentru asigurarea djstanţării fizice; 

' 

c) organizarea accesului în unitatea/instituţia de învăţământ; 
d) organizarea programului de învăţământ; 
e) asigurarea măsurilor igienico-sanitare la nivel individual; 
f) asigurarea măsurilor igienico-sanitare în unitatea/instituţia de învăţământ; 

' 
„ 

g) instruirea personalului, comunicârea perma.nentă Xle informa_ţii către elevi/studenţ�_şi părinţi 
privind măsurile de prevenire a infecţiei cu SARScCo V-2; 

' . 

h) asigurarea măsurilor specifice pentru �levi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din 
unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele d� vârstă cu risc şi/sau având afecţi�11i cronice 
şi/sau dizabilităţi. 

i) desemnarea, de către conducerea unităţii de învăţământ, a unui responsabil, dintre angajaţii 
proprii, cu atribuţii de coordonare a activităţilor de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-:C. 

9.3 RESPONSABILITĂŢI . PRIVIND IMPLEMENTAREA PROCEDURII 
OPERAŢIONALE 

9.3.1 Persoanele nominalizate sa. monitorizeze/ gestione�e. scenariile de funcţionare a 
unităţilor de învăţământ/ cazurile de infoclar-e .cu. Sars Cov2 în rândul elevilor şi· al 
personalului: 
a) Primesc şi înregistrează adresele şcolilor, însoţite de documentele specificate anterior; 
b) Completează baza de date/ machetele dedicate; · 

c) Transmit avizul/ aprobarea ISJ Ilfov; 
d) Raportează autorităţilor care solicită situaţia scenariilor de funcţionare a·şeolilor; 

9.3. 2 Inspectorii coordonatori: 
a) Monitorizează situaţia epidemiologică şi funcţion�rea unităţilor coordonate; 
b) Consiliază conducerile unităţilor coordonate privi11d respectarea qprmelor 
răspândirii infecţii toi· cu SARS-Co V-2; 

: . .  
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c) Controlează respectarea normelor de preve111re a răspândirii infecţiilor cu SARS-Co V-2 în ·• 

unităţile coordonate. ' 

9.3.3 Conducerea ISJ Ilfov/ inspectorul şc�lar general 

a) avizează sau aprobă, după caz, propunerile unităţilor de·învăţământ de suspendare a activităţilor cu 

prezenţă fizică în întreaga unitate; 

b) transmite Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov documentaţia necesară pentru dispunerea în C1SU 

a măsurilor de suspendare a activităţilor.cu prezenţă fizică în unităţile pentru care .s-a dat ayizul, 

respectiv pentru reluarea cursurilor. 

. · 
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