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4. Scop:  

Prin prezenta procedură se stabilește setul măsurilor de prevenire și combatere a 
îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în cadrul Școlii Postliceale Sanitare ,,Sfântul Vasile cel Mare", 
Ploiești. Aceste măsuri au  în vedere modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire și 
consiliere a elevilor pentru susținerea examenului de certificare profesională, nivel 5, cât și a 
examenului propriu-zis,  din perioada: iunie-august 2020. Astfel este specificat 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 unității de învățământ. Aceasta este o procedură care 
vizează continuitatea activității (Standardul 11). 

 

5. Domeniul de aplicare:  
Procedura se aplică la nivelul tuturor activităților de pregătire a sesiunilor de examen 2020 

desfășurate în cadrul Școlii Postliceale Sanitare ,,Sfântul Vasile cel Mare", Ploiești și pentru toți 
responsabilii stabiliți prin procedura de sistem. 

 
 6. Documente de referință: 

6.1. Legea educație naționale nr. 1/2011, art. 83 (1), cu modificările și completările ulterioare;  
6.2  Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 
6.3. Ordinul comun al MEC și MS nr. 4220/08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;  
6.4. Prevederile art. 10 alin. (2) lit. b, art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
6.5 Ordinul nr. 4259/827 din 15.05.2020 emis de MEC și Ministerul Sănătății și publicat în M. 
Of nr. 405/16.05.2020 cu privire la măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu 
SARS CoV-2 în unitățile de învățământ  
6.6. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice: Regulamentul de 
Ordine Interioară al unității de învățământ 

 
 

7. Definiţii şi abrevieri:  
7.1. Circuit intrare și ieșire - parcursul de la intrarea în/ieșirea din unitatea de învățământ, 
delimitat și semnalizat.  
7.2. Distanțare fizică - distanța de cca 2 m dintre cei 10 elevi din fiecare sală de clasă  
7.3. Măsuri igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS CoV 2 - dezinfectarea, în 

mod regulat, a coridoarelor, cancelariei, grupurilor sanitare, sălilor de clasă (mobilier și 
pardoseală) și a materialelor/ instalațiilor utilizate pe parcursul procesului didactic/ 
activității didactice cu substanțe omologate și recomandate de către Ministerul 
Sănătății; purtarea măștii; igienizarea mâinilor cu dezinfectant și/sau cu săpun și apă, 
folosirea covorașelor dezinfectante. 
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8. Descrierea procedurii: 
8.1. Formarea grupelor de elevi (organizarea și reorganizarea activității):  

8.1.1. grupele pentru pregătirea în vederea susținerii examenelor se formează 
numai din elevii majori care s-au înscris/doresc să participe;  

8.1.2.  la prima ședință de pregătire elevii majori vor aduce declarația de luare 
la cunoștință a prevederilor prezentei proceduri;  

8.1.3. pentru elevii care nu participă la activitățile de pregătire organizate în 
unitatea de învățământ se asigură o formă de pregătire alternativă 
(online sau prin asigurarea de resurse educaționale); activitățile față în 
față pot fi transmise prin platforme online asigurându-se activitatea de 
tip sincron:  

8.1.4. prezența  se  face  zilnic  la  intrarea  în  unitatea  de  învățământ  de  către 
profesori; după verificarea situației grupa se reorganizează după caz. 

8.2. Pregătirea și întreținerea spațiilor pentru activități și a toaletelor:  
8.2.1. suprafețele expuse din sălile de clasă vor fi dezinfectate regulat: 

asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de 
activitate (pupitre, scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a 
pervazurilor - prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe 
biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după activitate;  

8.2.2. înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe 
biocide, pe bază de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea 
încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;  

8.2.3. coridoarele și cancelaria/secretariatul vor fi dezinfectate regulat cu 
substanțe biocide pe bază de clor sau alcool; 

8.2.4. pe toată durata cursurilor se vor respecta regulile generale ale unei 
conduite sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu 
mâna, a ochilor și a gurii, strănutul în pliul cotului/batista de unică 
folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur);  

8.2.5. la intrarea în fiecare sală, se amplasează dispozitive medicale cu 
substanță dezinfectantă pentru mâini;  

8.2.6. în toaletă; se asigură: hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei, 
dispensere cu săpun/dezinfectant, dispozitive cu prosoape de hârtie sau 
uscătoare pentru mâini;  

8.2.7. se realizează curățenia și dezinfectarea fiecărui grup sanitar (vas WC, 
lavoare, clanțe, pardoseala);  

8.2.8. pe ușa sălii de clasă, vor fi afișate mesaje de informare cu privire la 
normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;  

8.3. Circuit de intrare în incinta școlii a elevilor, a personalului didactic, didactic 
auxiliar și nedidactic  

8.3.1. personalul didactic sosește în unitate cu 30 minute înainte de începerea 
activității și intră în incinta școlii, deplasându-se pe un traseu marcat;  
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8.3.2. în cazul existenței mai multor grupe de elevi participanți la pregătire, 
ora de intrare în unitatea de învățământ se decalează cu câte 10 minute 
pentru fiecare grupă; programul organizat astfel încât, simultan, să nu 
se întâlnească mai mult de două grupe de elevi;  

8.3.3. accesul în incinta unității de învățământ se face pe traseul de intrare 
delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică, 
conform schițelor: Circuite interne și externe, evidențiate în Anexele 1 
și 2.  

8.3.4. părinții/alte rude pot însoți elevii până la marcajul de la intrarea în 
unitatea de învățământ dar nu au dreptul să staționeze în acest 
perimetru;  

8.3.5. pe ușa de la intrarea în clădire și pe ușa sălilor în care se desfășoară 
activitățile de pregătire, se afișează sala repartizată fiecărei grupe și 
diagrama locurilor în bănci/pupitre care asigură respectarea distanțării 
fizice; repartizarea pe săli și diagramele locurilor în bănci/ pupitre se 
transmit în format electronic elevilor cu 2 zile înainte.  

8.3.6. accesul elevilor în unitatea de învățământ este permis până la ora 
prevăzută de program.  

8.3.7. accesul tuturor categoriilor de personal și al elevilor în interiorul 
unității de învățământ se va realiza respectând următoarele etape:  

8.3.7.1. utilizarea covorașului de dezinfecție, 
8.3.7.2. dezinfectarea mâinilor, 
8.3.7.3. verificarea temperaturii (cadrul medical desemnat de DSP 

măsoară temperatura elevilor) - temperatură care nu trebuie să 
depășească 37,3 grade Celsius - și sub rezerva absenței 
simptomelor virozelor respiratorii;  

8.3.8. punctele de dezinfectare și triaj epidemiologic vor fi marcate;  
8.3.9. elevii care nu au măști la intrarea în unitatea de învățământ le vor primi 

în spațiul special indicat de la intrare;  
8.3.10. 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 unitatea de 
învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie 
pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament;  

8.3.11. elevii care corespund din punctul de vedere al stării de sănătate intră în 
incinta școlii, sunt preluați de cadrul didactic care realizează 
activitățile de pregătire și conduși pe traseul stabilit (marcat vizibil) 
până în sala de clasă;  

8.3.12. la intrarea în sala de clasă, sub supravegherea cadrului didactic, elevul 
se dezinfectează pe mâini și ocupă locul indicat în diagramă.  
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8.4. Desfășurarea activităților  
8.4.1. desfășurarea activităților de pregătire de face pe baza unui program, 

comunicat elevilor cu cel puțin 2 zile înainte de începerea activității;  
8.4.2. grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada 

desfășurării activităților;  
8.4.3. elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască 

nemedicală, pe tot parcursul activităților și pauzelor, iar elevii vor fi 
așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în 
dreapta și un rând liber în față și în spate;  

8.4.4. elevii vor avea asupra lor doar instrumente de scris, caiete, manuale, 
portofolii.   

8.4.5. la începutul activității, cadrul didactic prezintă regulile care trebuie 
respectate pentru a asigura protecția sanitară a elevilor;  

8.4.6. pe durata activităților, elevii și cadrele didactice își vor igieniza regulat 
mâinile cu substanțe dezinfectante;  

8.4.7. pentru ștergerea tablei, se utilizează mănuși și un dezinfectant de 
suprafețe; 
8.4.8. durata activităților desfășurate de elevi în sălile de clasă va fi de 150 de 

minute, cu pauze intermediare de 10 minute;  
8.4.9. pe perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare 

vor fi programate decalat, cu cel puțin 10 minute, astfel încât să 
participe simultan cel mult elevii de la două grupe diferite care nu vor 
interacționa fizic.  

8.4.10. directorul unității de învățământ/cadrele didactice vor atenționa elevii 
care, prin comportamentul lor, pun în pericol siguranța sanitară proprie 
și a participanților la pregătire, sub sancțiunea eliminării de la 
pregătire, în caz de recidivă;  

8.4.11. pe parcursul programului de pregătire, se interzice consumul de alimente;  
8.4.12. deplasarea la grupul sanitar se realizează respectând normele prevăzute în  
procedură și sub supravegherea persoanelor desemnate prin decizie internă; 
8.4.13. la finalizarea activității zilnice, cadrul didactic explică elevilor modul de 
îndepărtare a măștii de protecție și precizează locul în care se depozitează masca 
folosită, marcat vizibil la ieșire. 

8.5. Circuitul de ieșire:  
8.5.1. după finalizarea activităților de pregătire pentru examene, sub 

supravegherea cadrului didactic, elevii ies pe rând din clasă, în ordine 
alfabetică, la un interval de 1 minut, îndepărtează masca facială și o 
depozitează în locul stabilit/semnalizat corespunzător (într-un recipient 
prevăzut cu sac de plastic), se dezinfectează pe mâini și primesc o 
mască nouă (de la persoana desemnată prin decizie internă) pentru 
deplasarea către domiciliu;  
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8.5.2. deplasarea către ieșirea din clădire (vezi 11.3.b.) se face sub 
supravegherea cadrului didactic pe traseul semnalizat/marcat 
corespunzător și comunicat, în prealabil, elevilor;  

8.5.3. traseul de ieșire se semnalizează/marchează în mod corespunzător, 
inscripționându-se, din loc în loc, cu termenul „ieșire” și cu linii de 
marcare a distanțării fizice (cca din doi în doi metri).  

8.6. Compartimentul conducere, secretariat și contabilitate  
8.6.1. programul cu publicul prin serviciul secretariat, precum și eventualele 

audiențe ale conducerii unității de învățământ preuniversitar se vor 
desfășura în condiții de siguranță și securitate, privind respectarea 
normelor igienico-sanitare, a distanței fizice de cca 2 m și purtarea 
echipamentului corespunzător (mască, opțional mănuși): 

 
8.6.2. audiențele conducerii unității de învățământ preuniversitar se vor 

desfășura și în regim online, su b forma video-conferințelor, după o 
programare prealabilă stabilită telefonic prin secretariatul școlii;  

8.6.3. traseul spre direcțiune/secretariat/ contabilitate/ sala profesorală/ 
cabinete/ laboratoare va fi marcat corespunzător.  

9. Responsabilităţi  
9.1.  Conducerea unității de învățământ  

9.1.1. planifică/ coordonează întreaga activitate a personalului angajat, precum 
și programul de pregătire a elevilor, în vederea susținerii activității de 
pregătire, cu respectarea nomelor în vigoare;  

9.1.2. comunică și conlucrează cu administratorul financiar, cu administratorul 
de patrimoniu, precum și cu întreg personalul medical și cadrele 
didactice din unitate, cu privire la activitățile educaționale care se 
desfășoară în instituția de învățământ preuniversitar;  

9.1.3. realizează împreună cu administratorul de patrimoniu și cadrele 
medicale repartizate de DSP instructajul întregului personal care are 
acces în incinta unității, pe durata programului de pregătire cu elevii;  

9.1.4. 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; 

9.1.5. desemnează o persoană, prin decizie internă, care să transmită, conform 
solicitărilor, după caz, toate comunicările interne înspre autorităților 
publice locale, DSP Prahova și IȘJ Prahova, după o evaluare internă 
riguroasă a situației/ situațiilor.  

9 .2. Personalul didactic  
9.2.1. însoțește elevii pe traseul marcat pe hol către sala în care urmează să se 

desfășoare activitatea de pregătire;  
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9.2.2. desfășoară activitățile de pregătire, purtând mască pe tot parcursul 
acestora și păstrând distanța fizică de cca 2 m;  

9.2.3. supraveghează și contribuie la respectarea cu strictețe a măsurilor de 
distanțare fizică dintre elevi, precum și a tuturor măsurilor igienico-
sanitare de prevenire și combatere a prevenirii cu infecția SARS-CoV-
2.;  

9.2.4.  însoțește elevii la ieșirea din sala de clasă; îi însoțește pe traseul marcat 
până la ieșirea din incinta școlii.  

9.2.5. însoțesc elevii pe traseul de la intrarea în unitatea de învățământ, până în 
sala de clasă și retur, spre ieșirea din unitatea de învățământ, la 
finalizarea activităților. 

9.2.6. respectă sensurile de deplasare din curtea școlii și de pe coridoare spre 
sălile de clasă și alte încăperi, în care își desfășoară activitatea, 
conform marcajelor și semnelor convenționale.   

9.2.7. ocupă doar acele locuri în incinta spațiilor comune, sala profesorală, 
cabinete, în laboratoare și în sălile de clasă, marcate/ etichetate prin 
semne convenționale specifice.   

9.2.8. supraveghează și contribuie la respectarea cu strictețe a măsurilor de 
distanțare fizică dintre elevi, precum și a tuturor măsurilor igienico-
sanitare de prevenire și combatere a prevenirii cu infecția SARS-CoV-
2 pe parcursul orelor, cât și în pauze. 

 

 
9.3.  Elevii  

9.3.1. sosesc la școală cu 15-20 minute înainte de începerea cursurilor și intră 
în unitatea de învățământ, deplasându-se pe traseul marcat;  

9.3.2. așteaptă distanțați triajul epidemiologic;  
9.3.3. își dezinfectează încălțămintea pe un covoraș îmbibat în dezinfectant, iar 

pentru mâini, folosesc soluția dezinfectantă dintr-un dispenser aflat în 
imediata apropiere a ușii de la intrare; 

9.3.4. așteaptă formarea grupelor de 10 elevi în spațiul special amenajat; 
9.3.5. se deplasează, însoțiți de profesor, pe traseul marcat către sălile de clasă; 
9.3.6. vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;  
9.3.7. se așază la distanță de cca 2 metri unul de celălalt, purtând măști pe 

toată perioada de pregătire;  
9.3.8. beneficiază de pauze intermediare, programate decalat, timp în care pot 

merge, pe rând, la grupul sanitar, pe traseul marcat de pe hol, apoi 
revin în sala de clasă, sub supraveghere;  

9.3.9. pe parcursul activităților de pregătire (activitate propriu-zisă plus pauze 
intermediare) elevii nu vor părăsi incinta școlii.  

9.3.10. părăsesc sala de clasă la sfârșitul activității, însoțiți de cadrul didactic 
și se deplasează pe traseul marcat spre ușa destinată pentru ieșire, 
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aruncă măștile în spațiul de lângă ieșire, special amenajat și semnalizat 
corespunzător și primesc o mască nouă de la persoana responsabilă cu 
distribuirea măștilor;  

9.3.11. semnalează orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii zilnice; 
9.4.  Personalul didactic auxiliar 

9.4.1. sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat;  
9.4.2. așteaptă distanțați la cca 2 metri între ei, purtând masca pe față, în curtea 

școlii, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura 
temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37,3 grade 
Celsius, nu le este permisă intrarea în unitate; 

 
9.4.3. desfășoară activitățile zilnice, purtând mască pe tot parcursul acestora și 

păstrând distanța fizică de cca 2 metri;  
9.4.4. persoana desemnată informează DSP despre depistarea unor cazuri 

suspecte de infecție la elevi sau personalul didactic/didactic 
auxiliar/nedidactic din cadrul unității de învățământ;  

9.4.5. efectuează operațiunile contabile în vederea achiziționării materialelor și 
echipamentelor necesare aplicării prezentei proceduri în contextul 
prevenirii şi combaterii infectării cu SARS-CoV-2;  

9.4.6. asigură la intrarea în unitatea de învățământ, materialele și 
echipamentele de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, 
substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);  

9.4.7. asigură aprovizionarea ritmică și constantă cu materiale și ustensile de 
curăţenie, precum și distribuirea către îngrijitori/ personalul nedidactic 
a tuturor echipamentelor de curățenie;  

9.4.8. monitorizează activitatea personalului nedidactic, privind calitatea 
curăţeniei, întreţinerea spațiilor clădirilor, a curţilor, a spaţiilor verzi şi 
a trotuarelor din incinta instituției de educație, conform sectoarelor de 
activitate; 

9.4.9. planifică activitatea personalului din subordine;   
9.4.10. instruiesc periodic sau ori de câte ori este cazul îngrijitorii de 

curățenie, cu privire la procedura internă de efectuare a curățeniei, 
modul de utilizare a substanțelor chimice de curățenie, normele de 
consum ale materialelor de curățenie, conform precizărilor stabilite de 
către producător, privind securitatea și sănătatea în muncă și la locul de 
muncă; precum și cu privire la folosirea echipamentelor de protecție;   

9.4.11. afișează mesaje de informare și de interes public, cu privire la normele 
igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, în toate 
spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii;  

9.4.12. raportează activitatea desfăşurată şefului ierarhic superior, semnalând 
orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii zilnice.  
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9.5.  Personalul nedidactic 
9.5.1. sosește în unitate deplasându-se pe un traseu marcat; 
9.5.2. așteaptă distanțați la cca 2 metri între ei, purtând masca pe față, la 

intrare, să fie preluați de un cadru medical, pentru a li se măsura 
temperatura. În cazul în care temperatura lor depășește 37,3 grade 
Celsius, nu le este permisă intrarea în unitate;  

9.5.3. raportează activitatea desfăşurată şefului ierarhic superior, semnalând 
orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii zilnice.  

9.5.4. Ingrijitorul de curăţenie  
9.5.4.1. desfășoară activitățile de igienizare/ dezinfecție, aerisire, 

înaintea începerii programului, între schimburi (dacă este 
cazul) pe o durată de 2 ore și la finalizarea programului, 
purtând mască pe tot parcursul acestora și păstrând distanța 
fizică de cca 2 m;  

9.5.4.2.   utilizează  echipamentul  de  protecţie  (mănuși,  mască  de 
protecție, schimbată la 4 ore sau ori de câte ori este necesar, 
dacă aceasta devine defectă sau se deteriorează, halatul de 
serviciu etc.);  

9.5.4.3. își planifică activitatea proprie conform indicaţiilor primite, 
în vederea optimizării timpului de îndeplinire a tuturor 
sarcinilor de  
serviciu;  

9.5.4.4. efectuează curăţenia înainte de începerea activităților 
educaționale cu elevii, după încheierea activităților 
educaționale sau ori de câte ori este nevoie, în spațiile unde se 
desfășoară activități specifice instituției, prin parcurgerea 
etapelor din instructaj și conform sectoarelor de activitate 
(holuri, săli de clasă, birouri, cabinete, laboratoare, grupuri 
sanitare);  

9.5.4.5. colectează măștile, bonetele și halatele de unică folosință 
utilizate de către elevi și întreg personalul unității în locurile 
special amenajate; 

 

9.5.5. Portarii/ agenții de pază  
9.5.5.1. 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.  

9.5.5.2. sprijină activitatea tuturor, a personalului didactic auxiliar/ 
personalului didactic, în ceea ce privește respectarea 
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distanțării fizice la intrarea și ieșirea din unitatea de 
învățământ;  

9.5.5.3. 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 
în incinta instituției publice de educație, derivate din legislația 
în vigoare. 

  
10. Riscuri semnificative:  

10.1. cadrul didactic care desfășoară activități de pregătire are temperatura peste 37,3 
grade C, prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este 
precară.  

10.2. să nu se respecte regulile stabilite pentru siguranța sanitară de către unii elevi 
participanți.  

10.3. să nu se prezinte elevii care sunt înscriși pe listele de pregătire; în acest caz 
grupele și programul se reorganizează. 
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11. Anexe 
 

11.1.  REPARTIZARE ELEVI/PROFESORI pe date/grupuri/săli/ore  
 

PROGRAM DE LUCRU PROFESORI PENTRU ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE EXAMEN DE CERTIFICARE A 
CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 5 

2-12 iunie 2020 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 2.06.2020  3.06.2020 4.06.2020 5.06.2020 9.06.2020 10.062020 11.062020 12.062020 

1 Chiriță Alexandra G1+G2 
/AMF 

  G1 AMG G1+G2 
/AMF 

  G1 AMG 

2 Cristescu Mărioara  G2 AMG  G3 AMG  G2 AMG  G3 AMG 

3 Andone Adina G4 AMG  G5 AMG  G4 AMG  G5 AMG  

4 Sima Dragoș Asigură fluxul elevilor de la intrare la sala de clasă  și apoi de la toaletă la 
ieșire. 

 
 

 
GRAFIC PREGĂTIRE EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 5 

 
DOMENIUL: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 
PROFESOR: CHIRIȚĂ ALEXANDRA 
 

REPARTIZARE ELEVI PE DATELE: 02.06 și 9.06.2020 
 GRUPE /SĂLI/ORE 

 

NR:CRT: NUME ȘI PRENUME ELEV GRUPA SALA/ORA 

1 BORDEANU Ș. VALENTINA IOANA  
 
GRUPA 1 

Sala Farmacie – parter 
 
10.00-10.50 
11.00-11.50 
12.00-12.50 

2 CERNAT A. DANIEL 
3 CHIRASNEL V. MĂDĂLINA 
4 COSMESCU P. KARLLA MARIA 
5 DIACONU M. NICOLETA 
6 FRUSINOIU Ș. RAMONA GEORGIANA 
7 GOLOPENȚA I.A. LORENA 

FLORENTINA 
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NR:CRT: NUME ȘI PRENUME ELEV GRUPA SALA/ORA 

1 IONESCU G. RUXANDRA GABRIELA  
 
GRUPA 2 

Sala Informatică– parter 
 
13.00 – 13.50 
14.00 – 14.50 
15.00 – 15.50 

2 POPESCU I. MĂDĂLINA ELENA 
3 SPĂTARU G. IULIA ELENA 
4 STĂNESCU V. RĂZVAN-GABRIEL 
5 STOICA G. LILIANA 
6 TĂNASE M. VALENTINA BIANCA 

 
 

 
GRAFIC PREGĂTIRE EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 5 

 
DOMENIUL: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
PROFESOR: CHIRIȚĂ ALEXANDRA 
 

REPARTIZARE ELEVI PE DATELE: 05.06 și 12.06.2020 
 GRUPE /SĂLI/ORE 

 
 
NR. 

CRT. 
NUME ȘI PRENUME GRUPA  SALA/ORA 

1. ANDRONE V. ELENA ANDREEA  
 
 

GRUPA 1 

 
Sala Nursing – etaj I 

 
10.30 – 11.20 
11.30 – 12.20 
12.30 – 13.20 

2. ARGEȘANU S. ELENA SIMONA 
3. OPRIȘ I. GEORGETA-CRISTINA 
4. TUDOR V. NADEJDA ILINA 
5. TUDORACHE M. ALEXANDRA-ȘTEFANIA 
6. ALEXE G. ANCUȚA 
7. APOSTOL D. ALEXANDRA DENISA 
8. ARBORE V. ELENA PAULINA 
9. COMAN D.S. ANA-MARIA 
10. ENE T. CORINA RAMONA 
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GRAFIC PREGĂTIRE EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 5 
 

DOMENIUL: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
PROFESOR: DR. CRISTESCU MĂRIOARA 

REPARTIZARE ELEVI PE DATELE: 03.06 și 10.06.2020 
GRUPE /SĂLI/ORE 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME GRUPA SALA/ORA 

1. ENESCU M.V. GEORGIANA LAURA  
 
 

GRUPA 2 

 
Sala Nursing – etaj I 
 
 

11.00 – 11.50 
12.00 – 12.50 

            13.00 – 13.50 
 
 

 

2. GRIVESCU P. ELENA ALINA 
3. GROSU Ș. CRISTIAN GEORGE 
4. HUIDU A.N. CLAUDIA GABRIELA 
5. IANCU F. FLORENTINA 
6. IOAN F. DRAGOȘ FLORIN 
7. IVAN P. PETRICĂ BOGDAN 
8. MANEA E.G. OANA MARIA 
9. MANOLE V. CARMEN MIHAELA 
10. MIHĂLACHE V. VALERIA 
11. NECHIFOR M. MARILENA LOREDANA 

 
REPARTIZARE ELEVI PE DATELE: 05.06 și 12.06.2020 

GRUPE /SĂLI/ORE 
NR. 

CRT. 
NUME ȘI PRENUME GRUPA SALA/ORA 

1. NECULA V. ANDREEA LIANA  
 

 
GRUPA 3 

 
 
Sala Farmacie – parter 
 
 

11.00 – 11.50 
12.00 – 12.50 

            13.00 – 13.50 
 

 

2. PAIU V.  GEORGIANA 
3. PARASCHIV D. DOINA 
4. PÂRVU M.I. CONSTANTIN IULIAN 
5. PETRACHE AL. ANA-MIHAELA 
6. RĂDULESCU A. ELENA AIDA 
7. SIMA D. ANDREI ȘTEFAN 
8. STANCA G. MARIANA 
9. VĂDUVA M. ALEXANDRA VICTORIA 
10. VOINEA G. FLORIN 
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GRAFIC PREGĂTIRE EXAMEN DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 5 
 

DOMENIUL: SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
PROFESOR: M.I. ANDONE ADINA 

REPARTIZARE ELEVI PE DATELE: 02.06 și 09.06.2020 
GRUPE /SĂLI/ORE 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME GRUPA SALA/ORA 

1.  CÎRSTEA V. ELENA CORINA  
 
 

GRUPA 4 

Sala Nursing – etaj I 

 
 

10.20 - 11.10 
11.20 - 12.10 
12.20 - 13.10 

2.  CONDURĂȚEANU G. ROBERT GEORGIAN 
3.  CONSTANTIN E. IONELA ROXANA 
4.  COSMA F. ALINA ELENA 
5.  COSTACHE G. MARIA 
6.  COSTACHE N. GABRIELA DANIELA 
7.  DAN D.V. MIRABELA RALUCA 
8.  GHEORGHE I. ELENA 
9.  MARCU G. ANDREEA CRISTINA 
10.  MOCANU G. GEORGE MĂDĂLIN 

REPARTIZARE ELEVI PE DATELE: 04.06 și 11.06.2020 
GRUPE /SĂLI/ORE 

                                                           

 
 
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

NUME ȘI PRENUME GRUPA SALA/ORA 

1. NEGOIȚĂ G. PETRUȚA ANDREEA  
 
 

GRUPA 5 

 
Sala Farmacie – parter 
 
10.00-10.50 
11.00-11.50 
12.00-12.50 

 

2. OPREA J. ANDREEA-MĂDĂLINA 
3. OPREA M. ANA-MARIA 
4. PANAIT C. MIRELA 
5. RĂDOI I. ADINA ELENA 
6. ȘERBAN M. IONUȚ VALENTIN 
7. SORESCU C. ANDREI NICOLAE 
8. TÎRȘAR  D. ADRIAN 
9. TEODORESCU  D.  ALINA-MIHAELA 
10. TOADER N. LUIZA VALENTINA 
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11.2.  Declarație elevi (elevi major) 
Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................................................., elev/elevă în 

clasa .............., calificarea................................................................................................................ declar că 
sunt de acord să particip la activitățile de pregătire pentru CERTIFICAREA CALIFICARII 
PROFESIONALE NIVELUL 5, pentru sesiunea anului 2020, invatamant postliceal,   organizate la Școala 
Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Ploiești, conform orarului comunicat pentru perioada 2 – 12 iunie 
2020. 

Menționez ca am fost informat/informată de directorul unității de învățământ că, daca prin 
comportamentul meu, pun în pericol siguranța sanitară proprie și a celorlalți participanți la activitățile de 
pregătire, voi fi eliminat. 

 
Data      Numele și prenumele 
                                                            Semnătura 

 
11.3.a.Circuit intrare elevi în școală 

 
 
 
 

INTRARE 
ÎN 

ȘCOALĂ 

MĂSURAREA 
TEMPERATURII DE CĂTRE 

UN ASISTENT MEDICAL 

Dacă: 
 T<37,3 grade C elevul 

intră în scoală 
 T>37,3 grade C elevul 

pleacă acasă 

Elevul 
 La intrarea în școală își 
dezinfectează mâinile sub 
atenta  supraveghere a 
profesorului desemnat,  
dacă nu are, primește o 
masca, pune masca   

 

Elevul  
Așteaptă la linia de 
marcaj;  
Merge însoțit de 
profesor la baie și 
se spală pe mâini 
cu apă și săpun 

- asigură dezinfecția 
mâinilor; 
-  distribuie masca de 
protecție și observă 
echiparea cu aceasta  

 

CE FACE PROFESORUL? 

- invită elevul la 
baie să se spele 

pe mâini cu apă și 
săpun și îl 

supraveghează  

- conduce elevul în sala de 
clasă unde este  repartizat  și 
indică modul de așezare în 
bancă 
 - invită elevii sa citească 
măsurile de prevenire a 
infectării cu COVID 19 afișate  

 

Elevul 
Este condus de 
către profesor  la 
sala unde este 
repartizat  și se 
așează în banca  
desemnată de 

acesta.  
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11.3.b.Circuit ieșire elevi din școală 
 

 
 
 
 

 

SALA DE 
CLASĂ 

Elevul 
 La ieșirea din sala de 
clasă, elevul merge la baie 
să se spele pe mâini cu 
apă și săpun sub 
supravegherea 
profesorului.  

 

Elevul  
Este condus pe 
traseul marcat spre 
ieșire 

Profesorul de la curs 
conduce câte doi elevi 
la baie să se spele pe 
mâini cu apă și săpun, 
respectând distanțarea 
și îi supraveghează. 

 

CE FACE PROFESORUL? 

- Profesorul de 
serviciu conduce 
elevii de la baie 

pe traseul marcat 
spre ieșire.  

- invită elevul să-și dea masca 
jos, să o pună în recipientul 
dedicat sau în punga 
personală și să-și dezinfecteze 
mâinile; 
- oferă o mască nouă de 
protecție elevului, în cazul în 
care acesta nu are 

 

Elevul 
Îndepărtează masca de protecție 
și o așează în recipientul dedicat. 
Își dezinfectează mâinile, își 
pune o nouă mască și părăsește 
incinta 
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