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Anexa 8.1  

 

 

            
Primarul comunei Borca,   Directorul Liceului „M. Sadoveanu” Borca, 
       Niță Geo-Ovidiu           Prof. Amariei Vasile 

  
 
 

Actualizare Regulament (nr.105 din 27.09.2020/ nr. 5320 

din 16.09.2020) privind  modul  de utilizare   
al microbuzelor de transport școlar pentru 

perioada 2-12 iunie 2020 
 

 

 

Pentru perioada de desfășurare a unor activități de pregătire a  
examenelor naționale, respectiv 2-12 iunie 2020, intervin următoarele 
modificări/completări la Regulamentul  privind modul de utilizare al 
microbuzelor de transport școlar aprobat la începutul anului școlar 
2019-2020: 
 
 
Art. 11 -  va avea următorul conținut: ”Numărul de elevi transportaţi într-o cursă nu 
poate poate fi mai mare de 7 (șapte). Numărul maxim de persoane din microbuz este 
8 (7 elevi+șoferul).” 
 
Art. 19 se completează după cum urmează: 
 ”-prezenta actualizare a regulamentului, cu semnătura de luare la cunoștință; 
 - Procese verbale de primire măști, materiale dezinfectante, materiale de 
curățenie; 
    - Tabele cu elevii pentru prezența zilnică în perioada 2-12 iunie 2020 și 
evidența măștilor distribuite elevilor;” 
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Art. 21 - referitor la obligațiile conducătorului auto -  se completează după cum 
urmează: 
 ”-poartă mască de protecție pe tot parcursul curselor de transport; 
 -prezintă elevilor îndatoririle din regulament; 
 -distribuie câte o mască nouă elevilor, dimineața,  la urcarea în microbuz; 
 -nu permite accesul elevilor în microbuz fără ca aceștia să poarte masca de 
protecție; 
 -se asigură că elevii poartă masca pe tot timpul desfășurării cursei; 
 -își dezinfectează regulat mâinile cu substanțe pe bază de alcool sau clor; 
 -efectuează aerisirea și dezinfecția microbuzului după fiecare cursă; 

- comunică imediat primarului și directorului orice eveniment deosebit; 
-propune primarului și directorului scoaterea din liste a elevilor care nu 

respectă prevederile prezentului regulament; 
 -se prezintă cel puțin o dată pe zi la unul din cele două puncte de triaj 
epidemiologic (Mădei, Borca) pentru măsurarea temperaturii de către cadrul 
medical; 
 
Art. 22 -  referitor la îndatoririle elevilor, se completează astfel: 

”-Ascultă  și respectă indicațiile conducătorului auto; respectă prevederile 
regulamentului ; 

- Poartă mască de protecție pe tot timpul deplasării cu microbuzul; 
- Își dezinfectează mâinile la urcarea și la coborârea din microbuz; 
- Ocupă locul stabilit de conducătorul auto; 
- Evită atingerea unor suprafețe care ar putea fi atinse de mai multe 

persoane; 
- Păstrează permanent o distanță cât mai mare față de alte persoane; 
- Păstrează liniștea, nu discută cu ceilalți elevi în timpul călătoriei; 
- La urcare și la coborâre păstrează ordinea, astfel încât să se asigure o 

distanțare regulamentară față de alte persoane;” 
 
Se adaugă art. 38 care va avea următorul conținut: 

”unitatea de învățământ/primăria  predă conducătorului auto, pe bază de 
proces-verbal, măști, materiale dezinfectante, materiale de curățenie; 
- unitatea de învățământ/primăria  preia de la  conducătorul auto, pe bază de 
proces-verbal măștile de protecție nedistribuite la sfârșitul perioadei;” 
 
 
 


