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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 

caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Elemente privind 

responsabilii/operatiunea 

Numele si 

prenumele 

Functia Data Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Comsa Liliana 

Elena  

Dinu Daniela 

Medic specialist 

 

Medic specialist 

26.06.2020  

1.2. Verificat Stanciu Gabriela Consilier juridic 

 

 

24.07.2020  

1.3. Aprobat Serban Laura 

Cristina 

Director 

 

27.07.2020  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Editia sau, dupa caz, 

revizia in cadrul 

editiei 

Componenta revizuita Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

editiei  

sau reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia I    

2.2. Revizia 1    

2.3. Revizia 2    

…. Revizia …….    

…. Editia a II-a  

 

  

…. Revizia 1  

 

  

2.n. ……  

 

  

 



SERVICIUL 
PUBLIC DE 

ADMINISTRARE 
CREȘE BRAȘOV 

Compartiment 

Asistență Medicală 

și de Specialitate 

PROCEDURA  OPERAȚIONALĂ 
privind 

APLICAREA MASURILOR DE 

INFORMARE IN VEDEREA  

PREVENIRII  INFECTIEI CU VIRUSUL 

SARS-COV-2 LA NIVELUL CRESELOR 

AFLATE SUB AUTORITATEA SPAC 

COD. CAMS 

 – PO – 3 
Ediție.1/ 

Revizie 0 

Dată intrare în 

vigoare 

01.09.2020  

 

3 
 

 

 

 

 

 

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din 

cadrul editiei procedurii operationale, pe baza de tabel cu semnatura de primire si 

luare la cunostinta 
 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzarii 

Exemplar nr. Compartiment Functia 

 1 2 3 4 

3.1. aplicare 1 Crese 

 

Coordonator personal de 

specialitate/ 

Asistente medicale 

3.2 informare 1 Crese 

 

Salariatii SPAC BV 

 

3.3 evidenta 1 Resurse Umane Crese/ 

Compartiment Resurse 

Umane 

 

3.4 arhivare 1 Resurse Umane Crese/ 

Compartiment Resurse 

Umane 

3.5 alte scopuri    
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4. Scopul procedurii operationale 
4.1. Scopul procedurii este de a aduce la cunostiinta personalului angajat, precum si 

parintilor/reprezentantiilor legali ai anteprescolarilor modul de prevenire a infectie cu virusul SARS-

COV-2, cu respectarea preverilor legale in vigoare.   

4.2. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului. 

4.3. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager 

il sprijina in luarea deciziei.  

 

 

5. Domeniu  de  aplicare 
5.1. Procedura operationala privind aplicarea masurilor de infrmare in vederea prevenirii infectiei cu 

virusul SARS-CoV-2 stabileste un set de reguli si operatiuni unitare ce trebuie respectate in spatiile 

publice de catre  parintii/reprezentatii legali ai anteprescolarilor si personalul care frecventeaza cresele.  

5.2. In derularea activitatiilor zilnice intervine: 

• coordonatorul personalului de specialitate din cresa 

• medicul cresei 

• asistentul medical 

• personalul de educatie 

• ingrijitoarele de copii 

• personalul de la bucatarie: bucatari si ajutori de bucatar 

• magazinerul 

• personalul de curatenie si spalatoreasa. 

 

5.3. Principalele activitati derulate in vederea realizarii serviciilor de ingrijire, educare si 

supravheghere din crese sunt: 

• Primirea copiilor in crese 

• Servirea mesei 

• Asigurarea igienei in crese 

• Asigurarea programului de somn a copiilor 

• Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale copiilor 

• Pregatirea copiilor pentru plecarea din cresa. 

 

5.4. Compartimentele furnizoare de date si/sau care sunt implicate in desfasurarea activitatilor zilnice a 

asistentelor medicale sunt: 

• Conducerea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov; 

• Toate compartimentele din cadrul Serviciului Public de Administrare Crese Brasov; 

• Compartimentul Crese,  care  stabileste organizarea, coordonarea si controlul personalului de 

supraveghere si ingrijire din crese.   
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6. Documente  de  referinta 

 
6.1. Reglementari internationale 

.......... 

6.2. Legislatie primara 

Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare 

H.G. nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor 

unitati de educatie timpurie anteprescolara 

Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile 

pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc 

epidemiologic si biologic 

H.G. nr.553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 

iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

Ordinul nr.3577/831/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus 

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 

Ordinul nr.1076/4518/3936/2020 pentru stabilirea masurilor necesare in vederea redeschiderii 

creselor, gradinitelor, afterschool-urilor pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2 

 

6.3. Legislatie secundara 

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entitatilor publice 

• H.C.L. nr. 459/25.11.2002, republicat, prin H.C.L. nr 212/30.04.2014 privind infiintarea 

Serviciului Public de Administrare Crese Brasov 

 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice 

• Regulamentul privind organizarea si functionarea Serviciului Public de Administrare Crese 

Brasov 

• Regulamentul intern al institutiei 

• Instructiuni  

• Acte administrative emise de directorul institutiei. 
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7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 
 
7.1. Definitii ale termenilor 

 
Nr. 

crt. 

Termenul Definitia si/sau, daca este cazul,  

actul care defineste termenul  

 

1.  Crese Sunt institutii publice sau private, specializate in servicii cu 

caracter social, medical si educational pentru cresterea, 

ingrijirea si educarea timpurie a copiilor de varsta 

anteprescolara. 

3. Risc epidemiologic  Probabilitatea de aparitie a unui eveniment generat de un 

agent inalt patogen care poate afecta sanatatea grupurilor 

populationale, cu posibilitatea raspandirii pe plan local, 

judetean, zonal, national, european sau international. 

4. Persoana suspecta  Persoana posibil infectata care provine din zona in care exista 

epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt 

patogen, pe perioada de incubatie, in baza dovezilor stiintifice, 

sau persoana care intra in contact direct cu o persoana 

infectata sau cu bunuri contaminate cu agentul inalt patogen, 

pana la trecerea perioadei de incubatie sau aparitia semnelor 

sau simptomatologiei clinice sau paraclinice a bolii. 

5. Epidemie   Extindere prin contaminare cu o frecventa neobisnuita a unei 

boli infectocontagioase la un numar mare de persoane raportat 

la riscul specific bolii respective, dintr-un perimetru 

determinat. 

6. Izolarea Masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate 

de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale 

agentului inalt patogen chiar daca acestea nu prezinta semne 

sau simptome sugestive. 

7. Responsabilitate Obligatia de a indeplini sarcina atribuita, a carei neindeplinire 

atrage sanctiunea corespunzatoare tipului de raspundere 

juridica. 

8. Resurse Totalitatea elementelor de natura fizica, umana, 

informationala si financiara, necesare ca input pentru ca 

strategiile sa fie operationale 
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7.2. Abrevieri ale termenilor 

 
Nr. 

crt. 

 

Abrevierea 

 

Termenul abreviat 

1. P.S./P.O. Procedura de sistem/ procedura operationala 

 

2. E Elaborare 

 

3. V Verificare 

 

4. A Aprobare 

 

5. Ap. Aplicare 

 

6. Ah. Arhivare 

 

7. SPAC Serviciul Public de Administrare Crese Brasov 

 

n ……  
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8. Descrierea procedurii operationale 
Principii generale: 

Se vor pune la dispozitie, in locuri special amenajate, toate informatiile cu privire la metodele de 

prevenire a infectiei cu SARS-COV-2 care se aplica in cadrul Serviciului Public de Administrare Crese 

Brasov.  

Informatiile cu privire la metodele de prevenire a infectiei cu SARS-COV-2 care se aplica in cadrul 

Serviciului Public de Administrare Crese Brasov  se impart in doua categorii: 

a). informatii pentru angajatii SPAC 

b). informatii pentru parinti/reprezentanti legali. 

 

8.1. Informatii pentru angajati: 

Metodele de prevenire a infectiei cu SARS-COV-2 care se aplica in cadrul Serviciului Public de 

Administrare Crese Brasov sunt aduse la cunostinta angajatiilor dupa cum urmeaza:   

1. Se reinstruiesc in domeniul sanatatii si securitatii in munca toti angajatii care au stat la domiciliu pe 

perioada starii de urgenta, starii de alerta, au fost in somaj tehnic.  

Reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS-COV-2 si se  

desfasoara in timpul programului de lucru. 

2. Se actualizeaza evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala, planul de prevenire si protectie si 

instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca tinand cont de riscurile specifice conditiilor de 

contaminare epidemiologica si se aduc la cunostinta angajatilor. 

3. Se afiseaza la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie pentru 

angajatii si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea 

imbolnavirilor cu virusul SARS-COV2. 

4. Se informeaza si se instruiesc angajatii cu privire la: 

a). Riscurile de infectare si de raspandire a virusului; 

b). Masurile de protectie - mentinerea distantei recomandate de minimum 1,5 metri in toate zonele 

publice si limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 

m; 

c). Regulile de distantare care se aplica in cadrul unitatii; 

d). Regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de 

munca prezinta simptome ale infectarii cu SARS-COV2; 

e). Mentinerea igienei riguroase a mainilor prin spalare cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de 

secunde sau cu dezinfectanti avizati de M.S. ori de cate ori este nevoie; 

f). Evitarea atingerii fetei cu mainile neigienizate; 

g). Mentinerea igienei respiratiei: tuse si/stranut in plica cotului sau in servetel de unica folosinta, 

rinoree (in servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in 

recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor; 

5. Pentru a facilita implementarea acestor reguli se afiseaza in locurile special destinate postere cu 

modul corect de spalare/dezinfectie a mainilor. 
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6. Angajatorul se asigura ca persoanele care au acces in sediul institutiei respecta masurile de protectie 

stabilite de acesta. (OBLIGATORIU: in institutie se intra doar cu masca faciala corect aplicata si cu 

dezinfectarea incaltamintei stradale si dezinfectarea corecta a mainii). 

7.  Angajatorul comunica un program de lucru individualizat pentru persoanele care desfasoara 

activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si specificul 

activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de 

lucru; 

8. Se informeaza persoanele care au venit in contact cu un caz confirmat/confirmati pozitiv, sa anunte 

DSP-ul pentru a se lua masurile necesare, conform prevederilor legale in vigoare. 

 

8.2. Informatii pentru parinti: 

Noile acte normative impun parintilor / reprezentantilor legali obligativitatea de a respecta 

urmatoarele masuri de igiena si comportament in crese: 

1. Copiii cu boli infectocontagioase nu vor fi adusi la cresa. 

2. Temperatura copilului se va masura de catre parinti inainte de a pleca la cresa. Daca copilul are 

simptome respiratorii sau febra (T=37,30C sau mai mare), copilul nu va fi adus la cresa. 

3. Transferul de echipamente intre casa si cresa trebuie limitat la ceea ce este strict necesar: haine de 

schimb si incaltaminte suplimentara. 

4. Copiii nu trebuie sa aduca de acasa jucarii sau alte obiecte care nu sunt necesare; 

5. Parintii  vor aplica  masurile necesare in cazul tuturor copiilor depistati cu pediculoza si/ sau alte 

probleme de sanatate. 
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9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 

 
Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/actiunea 

(operatiunea) 

I II III IV V VI … 

 0 1 2 3 4 5 6  

 

1. medic E       

2. coordonatorul 

personalului de 

specialitate 

 V      

3. director   A     

4. asistente 

medicale 

   Ap.    

5. cresa      Ah.  

 

 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

anexei 

Elaborator Aproba Numar de 

exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

Elemente 

 
Loc Perioada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  

 

 

       

2.  

 

 

       

…  

 

 

       

n  
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 11. Cuprins 

 
Numarul 

componentei 

in cadrul 

procedurii 

formalizate 

 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, 

dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 

1 

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 2 

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, 

revizia din cadrul editiei procedurii operationale   

3 

4. Scopul procedurii operationale 4 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale  4 

6. Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate 5 

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 6 

8. Descrierea procedurii operationale 8 

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 10 

10. Anexe, inregistrari, arhivari 10 

11. Cuprins 11 
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