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Plan de măsuri prin care se stabilește modalitatea de 
desfășurare a activităților didactice în anul școlar 2020-2021 

 

Aprobat în ședința Consiliului de administrație din data de 08.09.2020 

 

Obiectiv 

Stabilirea tuturor protocoalelor si proceselor necesare începerii anului școlar 2020-2021 astfel încât să fie 

asigurate sănătatea și siguranța elevilor, precum și a personalului didactic și nedidactic. Se va respecta 

legislația în vigoare cu privire la reluarea activității în învățământ, precum și cadrul legal de continuare a 

școlarizării pentru anul școlar 2020-2021. 

 

Persoana desemnată de Consiliul de administrație să coordoneze activitățile de prevenire a infecției cu 

SARSCoV-2 la nivelul unității este domnul profesor Adrian Magdaș, director adjunct al unității. 
 

 

Strategie 

Strategia de începere a anului școlar 2020-2021 se fundamentează pe recomandările Ministerului Educației 

și Cercetării și ale Ministerului Sănătății precum și pe ghidurile UNICEF și CDC cu privire la măsurile 

necesare de prevenire și răspândire a infecției SARS-CoV2 în unitățile școlare. Prin urmare strategia 

noastră respectă următoarele principii: 

✓ Menținerea flexibilității planurilor de organizare a programului școlar la nivelul instituției; 

✓ Asigurarea educației de calitate și a progresului școlar; 
✓ Asigurarea și aplicarea strictă a regulilor de distanțare fizică, de igienă și dezinfecție zilnică la nivelul colegiului; 
✓ Stabilirea si aplicarea cu strictețe a regulilor de sănătate atât pentru elevii cât și personalul didactic și nedidactic; 
✓ Asigurarea și aplicarea cu strictețe a triajului zilnic la intrarea în școală a elevilor și a personalului didactic și 

nedidactic; 

✓ Stabilirea unei proceduri clare cu privire la modul de prevenire și acțiune în cazul depistării cazurilor suspecte 

sau confirmate de Covid 19; 

✓ Stabilirea unor practici interne specifice acestei perioade și modificări necesare ale rutinelor zilnice. 

Măsurile esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât posibil a 

îmbolnăvirii includ: 

✓ Igiena riguroasă a mâinilor; 

✓ Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în unitatea de învățământ; 

✓ Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât și de către întregul personal pe toată perioada atunci când se 

află în interiorul și exteriorul unității de învățământ; 

✓ Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi pe parcursul 

unei zile. Principiul de urmat este 1 clasă de elevi = 1 sală de clasă; 

✓ Asigurarea unei distanțări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea 

distanței de 1 metru nu este posibilă; 

✓ În vederea păstrării distanței fizice, fiecare elev își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul prezenței în sală; 
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✓ Informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/reprezentanților legali cu privire la măsurile de 

protecție împotriva infecției SARS-CoV2; 

✓ Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariției febrei sau a altor simptome specifice COVID-19 

(tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei. 

Organizarea spațiilor 

a) Organizarea circuitelor în interiorul școlii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) prin demarcare cu benzi 

vizibile care să asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unității de învățământ și de 

părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între elevi. 

Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). Vor fi limitate întâlnirile între 

elevi, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică. 

La intrarea în școală și pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu 

soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în școală și 

în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare (postere) privind măsurile de 

igienă/protecție. 

Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu 

trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu 

neutilizate vor fi menținute închise). Ușile sălilor de clasă vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor 

elevilor. 

b) Organizarea sălilor de clasă 

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între elevi, ceea ce implică 

următoarele: 

✓ Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 

✓ Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau montarea de 

separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; 

✓ Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcție de numărul de elevi (realizarea oglinzii clasei); 

✓ Băncile vor fi poziționate astfel încât elevii să nu stea față în față; 

✓ Băncile vor fi poziționate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă; 

✓ Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului doar în 

situații justificate. Contactul între elevii din grupe/clase diferite va fi evitat; 

✓ Deplasarea elevilor în interiorul instituției trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar 

profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă"; 

✓ Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile între ei 

pe toată perioada cursurilor; 

✓ Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

✓ Este interzis schimbul de obiecte personale; 

✓ Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulație în 

interiorul clasei; 

✓ Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 

minute, apoi în timpul recreațiilor minimum 10 minute și la finalul zilei; 

✓ Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu se vor 

muta din clasa de bază în laboratoare; 
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✓ Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât și în 

timpul recreației, atunci când se află în interiorul unității de învățământ; 
✓ Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. 

Coșurile de gunoi vor fi de tip coș cu capac și pedală prevăzut cu sac în interior. 

Alocarea sălilor de clasă pentru nivelul gimnazial și nivelul liceal: 

CLASA SALA     DIRIGINTE 
V A C11 FLORINA COSTIȘOR 

V B A4 LAURA COLDEA 

V C C12 MONICA COTUL 

V D C13 ALEXANDRU NICOARĂ 

VI A C21 IOANA NENDREAN 

VI B C22 ANDREEA STOIAN 

VI C C23 ANA MARIA BACIU 

VI D C33 ELENA TARȚA 

VII A C31 MANUELA GALEA  

VII B C1 NAGY KINGA  

VII C C32 DANA LAZĂR 

VIII A B25 CORINA DINDELEGAN 

VIII B B14 VALENTINA VASILESCU 

VIII C B1 SILVIU RAD 

IX A B11 IRAIDA MĂRGINEAN 

IX B A21 MIHAELA CRIŞAN 

IX C B13 GHEORGHE LOBONȚ 

X A A13 MONICA COLUMBAN 

X B A2 DIANA TODORAN 

X C A3 CRISTINA RUSU 

XI A A1 CRISTINA MICLEA 

XI B A12 MIRCEA BONCUȚ 

XI C A11 RAREȘ DAMIAN  

XII A A14 CAMELIA MOLDOVAN 

XII B A17 ADRIAN ANDREA 

XII C A16 ANCA LĂPUȘTEA 

c) Organizarea grupurilor sanitare 

✓ Se va asigura decalarea pauzelor la ciclul primar încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile 

sanitare și în curtea școlii, cu scopul respectării distanțării fizice; 

✓ Va fi gestionat fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea și întoarcerea de la/la clasă, evitarea aglomerării în 

interiorul grupului sanitar); 

✓ Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă; 

✓ Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit elevilor și membrilor personalului să-și spele (cu apă 

și săpun lichid) sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință. Sunt 

interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil; 

✓ Se va verifica și se va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei, astfel încât să existe 

consumabile în cantități suficiente la toaletă (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.); 

✓ Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent 

(conform Planului de curățenie și dezinfecție); 

✓ Se vor afișa materiale de informare (postere) privind igiena corectă. 
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d) Organizarea cancelariei 

✓ Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini la intrarea în cancelarie, la preluarea catalogului sau a 

altor materiale utilizate în comun; 

✓ Se va păstra distanța fizică de minimum 1 metru între persoane. 

e) Organizarea curții școlii 

✓ Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul) astfel încât să se păstreze distanțarea fizică; 

✓ Spațiile de joacă prevăzute cu jucării de exterior vor fi curățate, igienizate cu jeturi de apă și apoi dezinfectate cu 

soluții avizate pentru suprafețe, zilnic și înaintea începerii cursurilor; 

✓ Curtea școlii va fi măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii cursurilor. 

 

Pregătirea pentru scenariul 2 

Ne pregătim pentru deschiderea anului școlar în data de 14 septembrie 2020 în scenariul 2 (galben - 

formula hibrid). Scenariul 2 presupune participarea zilnică a tuturor elevilor din învățământul primar, a 

elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea 

parțială (prin rotație de 2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și 

aplicarea tuturor normelor de protecție. 

Acțiunile pe care școala noastră le-a întreprins sau le va întreprinde până în data de 14 septembrie, în 

vederea începerii noului anului școlar sunt: 

✓ Măsurarea fiecărei săli de studiu și asigurarea că spațiul necesar fiecărui elev va fi respectat și că organizarea 

băncilor școlare este realizată în așa fel, încât între elevi să existe distanța de 1 metru; 

✓ În condițiile în care, în anumite săli de curs nu poate fi păstrată distanța de 1 m între elevi, au fost montate pe 

bănci panouri despărțitoare de plexiglas; 

✓ Organizarea de activități didactice în laboratoarele de informatică, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță 

sanitară și dezinfecția înaintea fiecărei ore de curs; 

✓ Orele de educație fizică și sport se vor realiza respectând toate normele impuse de legislația medicală în vigoare; 

✓ Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice prin cursuri de tehnici de predare în medii informale, 

precum și tehnici avansate de predare online și de integrare a tehnologiei la clasă, prin sistem de Live-streaming; 

✓ Implementarea sistemului de Live-streaming în fiecare sală de clasă, pentru a aplica scenariul 2, precum și pentru 

a preîntâmpina situațiile problematice în care un efectiv de elevi ar trebui să rămână acasă sau în cazul trecerii la 

scenariul 3 (roșu); 

✓ Consultarea permanentă cu DSP și stabilirea unei colaborări cu un medic epidemiolog în vederea stabilirii 

Regulilor de igienă și sănătate, a circuitelor și a procedurii de igienizare a spațiilor, implementării și monitorizării 

acestora de către medicul epidemiolog. 

În vederea implementării acestui scenariu vor fi luate următoarele măsuri: 

✓ fiecare clasă va păstra aceeași sală și fiecare elev va sta în aceeași bancă; cursurile unei clase vor avea loc în 

aceeași sală, elevii nu schimbă sala! 

✓ în interiorul școlii toată lumea poartă mască de protecție; 

✓ gelul dezinfectant va fi accesibil tuturor prin intermediul dozatoarelor montate pe coridoare; 

✓ vom instrui permanent elevii în legătură cu importanța măsurilor de protecție individuală și colectivă (purtarea 

măștii, păstrarea distanței, igienizarea mâinilor etc); 

✓ părinții nu vor avea acces în spațiile școlii. 

http://www.e-racovita.ro/
mailto:racovitacj@gmail.com


 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,EMIL RACOVIŢĂ” CLUJ-NAPOCA 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9-11, Cluj-Napoca, Tel. Fax: +(40)264-591825; 431930 

web : www.e-racovita.ro;  e-mail: racovitacj@gmail.com 

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI 

CERCETĂRII 

 

5 
 
 

CICLUL PRIMAR, CLASELE A 8-A ȘI CLASELE A 12-A: suprafața sălilor de clasă corelată cu 

numărul de elevi din fiecare clasă permite prezența la cursuri a tuturor elevilor în sală, cu respectarea 

distanței de cel puțin 1 m între elevi. În sălile alocate claselor a 8-a vor fi instalate separatoare din pexiglas 

pentru a asigura protecția elevilor. 

CLASELE A 5-A, A 6-A, A 7-A , A 9-A, A 10-A ȘI A 11-A: fiecare clasă se împarte în 2 grupe, vin la 

școală în sistem hibrid (fiecare grupă participă la cursuri alternativ: o săptămână în sala de clasă, 

următoarea săptămână online de acasă); pentru elevii aflați acasă se transmite online în direct din sala de 

clasă prin intermediul unei camere web suplimentare. 

Desfășurarea activităților din semestrul 1 pentru clasele care se vor împărți pe grupe: 

Săptămâna Perioada Grupa prezentă 

în sală 

Grupa prezentă 

online 

Modulul 

S1 14.09 – 18.09 G1 G2 α 

S2 21.09 – 25.09 G1 G2 β 

S3 28.09 – 02.10 G2 G1 α 

S4 05.10 – 09.10 G2 G1 β 

S5 12.10 – 16.10 G1 G2 α 

S6 19.10 – 23.10 G1 G2 β 

S7 26.10 – 30.10 G2 G1 α 

S8 02.11 – 06.11 G2 G1 β 

S9 09.11 – 13.11 G1 G2 α 

S10 16.11 – 20.11 G1 G2 β 

S11 23.11 – 27.11 G2 G1 α 

S12 02.12 – 04.12 G2 G1 β 

S13 07.12 – 11.12 G1 G2 α 

S14 14.12 – 18.12 G1 G2 β 

S15 21.12 – 22.12 G2 G1 α 

S16 11.01 – 15.01 G2 G1 β 

S17 18.01 – 22.01 G1 G2 α 

S18 25.01 – 29.01 G1 G2 β 

 

Decalarea intervalelor orare la ciclul primar: 

Clasele pregătitoare, clasele I Clasele a II-a și a III-a Clasele a IV-a 

Oră Pauză Oră Pauză Oră Pauză 

830 – 915 915 – 930 815 – 900 900 – 915 800 – 845 845 – 900 

930 – 1015 1015 – 1025 915 – 1000 1000 – 1010 900 – 945 945 – 955 

1025 – 1105 1105 – 1115 1010 – 1055 1055 – 1105 955 – 1040 1040 – 1050 

1115 – 1155  1105 – 1140  1050 – 1130  
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14 septembrie 2020 – prima zi de școală: 

Ora de dirigenție se va desfășura în sala proprie după următorul program: 

- clasele a 8-a și toate grupele G1 ale claselor 5-7, respectiv 9-11 vor fi prezente în sălile proprii la ora 830 

- clasele a 12-a și toate grupele G2 ale claselor 5-7, respectiv 9-11 vor fi prezente în sălile proprii la ora 1100 

 

IGIENA ÎN ȘCOALĂ 

Elevii se vor igieniza pe mâini la intrarea în școală și pe parcursul zilei, prin spălare cu apă și săpun sau 

folosirea dezinfectanților indicați de instituțiile sanitare și în orice moment în care situația o impune. 

Protocolul de igienizare și produsele de dezinfecție folosite vor fi în conformitate cu regulamentul DSP și 

cu ordinul Ministerului Sănătății și se va ține cont de specificul școlii, de numărul și vârsta elevilor. 

Dezinfecția constantă a suprafețelor, a grupurilor sanitare și a spațiilor din exterior se va aplica cu strictețe. 

 

TRIAJUL ZILNIC 

Școala, prin personalul medical sau personalul special desemnat, va asigura triajul observațional zilnic, atât al 

elevilor cât și al întregului personal didactic, nedidactic și auxiliar. Triajul se va realiza în conformitate cu legislația 

specifică în vigoare. 

Încurajăm părinții să verifice zilnic starea de sănătate a copiilor iar în cazul în care observă orice simptom de boală, 

să contacteze medicul de familie sau medicul de specialitate și să rețină copilul acasă. Simptomele care vor fi 

verificate zilnic sunt următoarele: 

Febră - peste 37, 3 

Tuse seacă sau cu expectorație 

Dificultăți de respirație 

Stare de oboseală 

Dureri musculare 

Durere de cap - cefalee 

Gât roșu sau inflamat 

Nas congestionat 

Diaree sau dureri de burtă 

Greață sau vărsături 

Triajul observațional zilnic al elevilor se va face la intrarea în școală înainte de începerea cursurilor și va fi reluat pe 

parcursul zilei, ori de câte ori va fi nevoie. Procedura triajului se va aplica și în cazul cadrelor didactice care vor 
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ajunge la școală mai târziu, datorită orarului scolii. Oricărei persoane i se va permite accesul în spațiile din interiorul 

școlii doar după efectuarea triajului zilnic, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. 

În urma triajului zilnic sau a unei stări de sănătate precare apărute pe parcursul zilei, orice elev sau angajat care va 

prezenta simptome de boală (indiferent dacă vor fi simptome asociate cu Covid 19 sau nu) va fi rugat să părăsească 

incinta școlii și să se adreseze medicului de familie sau de specialitate. La revenirea în colectivitate, orice elev care a 

absentat de la școală, indiferent dacă pe motive de boală sau nu, va prezenta în mod obligatoriu un aviz de intrare în 

colectivitate de la medicul de familie și vor fi respectate prevederile legislative specifice. Orice absență a elevilor de 

la școală va fi anunțată din timp de către părinți. 

 

IZOLAREA 

Această secțiune conține informații generale cu privire la ce se va întâmpla și ce avem de făcut în cazul în care un 

membru al comunității noastre este suspect de infectare sau confirmat pozitiv cu Covid 19. 

SCENARIUL 1: SIMPTOME DE BOALĂ PREZENTE ASOCIATE CU COVID 19 - CAZ SUSPECT 

Persoana infectată care prezintă simptome de boală trebuie să fie consultată de un medic în maxim 24 de ore de la 

depistarea simptomelor. Medicul va analiza starea de sănătate și va face recomandări cu privire la necesitatea testării 

pentru Covid 19. Recomandăm ca în cazurile suspecte să se efectueze testarea pentru a evita orice suspiciune de 

Covid 19. Înainte de revenirea la școală, elevul trebuie să prezinte avizul de intrare în colectivitate în original, cu 

parafa și semnătura medicului curant. Elevul se va putea întoarce la școală doar în momentul în care nu mai prezintă 

niciun simptom de boală. 

SCENARIUL 2: SIMPTOME DE BOALĂ ȘI TEST POZITIV COVID 19 

Școala va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod direct cu elevul/persoana 

infectată și va anunța Direcția de Sănătate Publică. Școala va acționa ulterior în conformitate cu recomandările DSP. 

La întoarcerea în colectivitate, elevul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 teste consecutive negative și avizul de 

intrare în colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original. 

SCENARIUL 3: ASIMPTOMATIC CU TEST POZITIV COVID 19 

Carantina minimă este de 10 zile pentru cazurile depistate pozitive cu Covid 19, indiferent dacă pacientul prezintă 

sau nu semne de boală. Școala va informa în mod proactiv toți membrii comunității care au interacționat în mod 

direct cu elevul/ persoana infectată și va anunța Direcția de Sănătate Publică. Școala va acționa ulterior în 

conformitate cu recomandările DSP. La întoarcerea în colectivitate copilul/ persoana infectată trebuie să prezinte 2 

teste consecutive negative și avizul de intrare în colectivitate al medicului de familie/ medicului curant, în original. 

SCENARIUL 4: CONTACT DIRECT AL UNEI PERSOANE TESTATE POZITIV CU COVID 19 

Contacte directe sunt considerate persoanele cu care un elev/ angajat a interacționat pentru o perioadă de timp mai 

lungă de 15 minute și interacțiunea a avut loc fără să fie păstrată distanța fizică sau fără să fie purtată masca de 

protecție. Se recomandă testarea urgentă a contactelor directe și izolarea lor pentru o perioadă de 14 zile după 

expunere. 

http://www.e-racovita.ro/
mailto:racovitacj@gmail.com
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ATENȚIE! 

Monitorizați-vă starea de sănătate fiind atenți la apariția simptomelor asociate cu Covid 19 (dificultăți în respirație, 

absența gustului și/ sau a mirosului, diaree, cefalee, stare de oboseală, tuse seacă). În următoarele situații - caz 

suspect sau caz confirmat de Covid 19, în rândul membrilor familiei elevului (sau contactelor directe) - părinții 

trebuie să informeze urgent dirigintele, care va comunica situația conducerii școlii. Întreg personalul didactic, 

nedidactic și auxiliar al școlii va purta în mod obligatoriu masca de protecție pe tot parcursul zilei, în spațiile 

interioare ale clădirilor și în spațiile exterioare, în conformitate cu prevederile transmise de către Ministerul 

Sănătății. Elevii vor fi nevoiți să poarte masca de protecție în toate spațiile școlii, interioare și exterioare, în 

conformitate cu prevederile transmise de către Ministerul Sănătății. Părinților nu le va fi permis accesul în școală, 

intrarea în școală a elevilor și plecarea elevilor spre casă se va face prin spațiile marcate. 

 

 

 

Director, 

Prof.dr. Constantin Corega 

http://www.e-racovita.ro/
mailto:racovitacj@gmail.com

