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MISIUNEA 

ȘCOLII 

VIZIUNEA 

ȘCOLII 

,,O ŞCOALĂ DESCHISĂ PENTRU TOŢI COPIII” 

          În acord cu viziunea noastră şi cu principiul că progresul poate fi obţinut numai prin 

performanţă, ne dorim să oferim elevilor nostri şanse egale de formare şi dezvoltare a personalităţii 

lor, pregatirea necesară pentru valorificarea întregului lor  potenţial astfel încât să obţină 

performanţa şcolară necesară progresului personal. De aceea, prioritar pentru scoala noastra este 

asigurarea calităţii serviciilor educaţionale, având în vedere atingerea standardelor de performanţă 

europene. Ne dorim ca în parteneriat cu comunitatea locala să dezvoltăm un mediu favorabil 

învaţării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de şansa dezvoltării 

sale ca persoană şi personalitate. 

„NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ŞCOALA, CI PENTRU VIAȚĂ" 

Pornind de la constatarea că omenirea se află într-o perioadă de schimbări radicale, considerăm că 

este momentul să ne adaptăm demersul instructiv-educativ astfel încât să oferim elevilor nostri o 

educaţie adecvată care să le  permită un start bun în competiţia numită viaţă, o adaptare rapidă şi 

eficientă la o societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere. 



 
 
 

 

DE CE SĂ REDESCHIDEM ȘCOALA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU CĂ ÎNVĂȚAREA ONLINE NU POATE SUBSTITUI ÎNVĂȚAREA TRADIȚIONALĂ; 

PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ESTE MAI  EFICIENT CÎND ELEVII SUNT ÎN CONTACT DIRECT 

CU PERSONALUL DIDACTIC; 

RELAȚIILE SOCIO-AFECTIVE/INTRUMANE NU POT FI DEZVOLTATE LA ACEEAȘI 

CAPACITATE ÎN MEDIUL ONLINE FAȚĂ DE MEDIUL FIZIC. 



 
 
 

 

OBIECTIVE: 

1. 

 

                

 

2. 

  

     

 

Toți elevii prezenți săptămâmal la școală pentru 

învățământul primar, gimnazial și GPN Nr.1, pentru 

GPN Nr.2 și GPN Nr.3  - 1 preșcolar = 1 săptămână 

la grădiniță/1 săptămână acasă; 

Asigurarea tuturor măsurilor prevăzute de legislația 

în vigoare (trasee prestabilite, distanțarea fizică, 

purtarea măștii de protecție, asigurarea materialelor 

de dezinfecție, etc.); 

Plan de curățenie și igienizare zilnică; 



 
 
 

3.                   

                         BAZA MATERIALĂ 

 

 

 5 clădiri; 

 20 de săli de clasă și 3 săli de grupă; 

 pupitre individuale; 

 internet; 

 laptop-uri pentru grupele de grădiniță; 

 6 videoproiectoare; 

 materiale dezinfectante în cantitate suficientă; 

 coșuri cu capac și pedală pentru colectare măști. 

 



 
 
 

 

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR  ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

NR. 

CRT.  

CLASA ÎNVĂȚĂTOR NUMĂR 

ELEVI 

 NR. 

CRT. 

CLASA DIRIGINTE NUMĂR 

ELEVI 

1.  CP 1 PLĂCINTĂ GEORGETA 22  1. V 1 NISTOR DAN MIRCEA 13 

2. CP 2 GAGIU PAVEL 20  2. V A 2 NECHITA-LARION 

CRISTIANA 

17 

3. I A 1 MOȘNEGUȚU EMILIA 16  3. V B 2 POPOVICI CRISTINA 23 

4. I B 1 CIUCĂ MARINICA 16  4. VI 1 NECHITA-LARION OVIDIU 17 

5. I 2 HAMZEU MARIUS 21  5. VI 2 ACATRINEI MIHAELA 18 

6. II 1 HOLBAN LUMINIȚA 15  6. VII 1 HECIU OVIDIU 17 

7. II 2 APOSTOL BOGDAN 15  7. VII A 2 MITOCARIU-NICĂI DĂNUȚ 18 

8. III 1 URSUȚU MARIA 14  8. VII B 2 ȚIBICHI MIHAELA 17 

9. III 2 APOPEI GABRIELA 16  9. VIII 1 SOLCANU VASILE 18 

10. IV 1 MITOCARIU-NICĂI 

DANIELA 

16      

11. IV 2 APOSTOL GHEORGHE 23      

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

NR. CRT. STRUCTURA EDUCATOARE NUMĂR PREȘCOLARI 

1. GPN NR.1 HOLBAN GEORGETA 15 

CHIHAIA PAULA 19 

2. GPN NR.2 MANDACHI ELENA  24 



 
 
 

BĂEȘU LILIANA 30 

3.  GPN NR.3 MOȘNEAGU MIHAELA 30 

 

 

CADRU LEGISLATIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE 1/2011; 

OMEC 3125/29.01.2020 PRIVIND STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021; 

OM...PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND INSTITUIREA DE 

MĂSURI SANITARE ȘI DE PROTECȚIE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19; 

LEGEA 55/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI COVID-19; 

 



 
 
 

  

 

 

 

SCENARIILE STABILITE PRIN  OM  SCENARIILE ADAPTATE LA SPECIFICUL ȘCOLII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

PARTICIPAREA ZILNICĂ A TUTUROR PREȘCOLARILOR ȘI  ELEVILOR DIN 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CURSURI, CU RESPECTAREA ȘI APLICAREA 

TUTUTROR NORMELOR DE PROTECȚIE; 

PARTICIPAREA ZILNICĂ A TUTUROR PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR 

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR LA CURSURI ȘI  A 

ELEVILOR DIN CLASELE A VIII-A, CU RESPECTAREA ȘI APLICAREA 

TUTUROR NORMELOR DE PROTECȚIE ȘI 

REVENIREA PARȚIALĂ (PRIN ROTAȚIE 1-2 SĂPTĂMÂNI) A ELEVILOR 

DIN CELELALTE CLASE DE GIMNAZIU, CU RESPECTAREA ȘI 

APLICAREA TUTUROR NORMELOR DE PROTECȚIE 

Spațiul suficient al sălior de clasă și 

efectivele mici de elevi fac posibilă 

participarea tuturor elevilor la cursuri, 

respectându-se normele de protecție. 

Se folosește acest scenariu pentru GPN 

Nr.2 și GPN Nr.3, unde grupele de elevi 

sunt numeroase, iar spațiile mici, ½ 

grupă de preșcolari la grădiniță 1 

săptămână; 

Scenariul 3 poate fi pus în practică, 

există o platformă a școlii, dar un 



 
 
 

 

 

 

Plan pentru redeschiderea unității de învățământ 

 

Școala Gimnazială Nr.1 Bogdănești propune următorul scenariu de începere a cursurilor din data de 14 septembrie 2020: 

 unitatea de învățământ are 11 clase de învățământ primar și 9 clase de învățământ gimnazial și dispune de 20 de săli de clasă disponibile, 

dotate cu mobilier modular, se propune desfășurarea cursurilor într-un singur schimb de dimineață 8.00-12.00/ 8.00-13.00/ 8.00-14/ 8.00-

15.00; 

 la nivel preșcolar GPN Nr.1 funcționează cu două grupe de preșcolari a câte 17 copii într-un singur schimb de dimineață 8.00-12.00, la 

GPN Nr.2 funcționează cu două grupe de preșcolari a câte 24/30 copii într-un singur schimb, după amiază, cele două grupe se divid  

(½ preșcolari/grupă vor veni la grădiniță în săptămâna pară și ½ preșcolari/grupă vor veni la grădiniță în săptămâna impară, la GPN Nr.3 

funcționează o grupă de preșcolari cu 30 de copii într-un singur schimb de dimineață 8.00-12.00 (½ preșcolari/grupă vor veni la grădiniță 

în săptămâna pară și ½ preșcolari/grupă vor veni la grădiniță în săptămâna impară; 

 în paralel cu acest sistem, unitatea de învățământ va desfășura activități și pe platforma Google Classroom (încărcare teme/fișe de lucru), 

care va fi activă și pregătită și pentru scenariul de învățare exclusiv online. 

 

1. EVALUAREA INFRASTRUCTURII 
NR. 

CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

 

 

Asigurarea spațiilor utilizate 

în desfășurarea procesului 

Identificarea sălilor de clasă în care 

se pot desfășura cursuri. 

01.09.2020 Existența a 20 de săli de clasă pentru 

desfășurarea într-un singur schimb a 

3 
PARTICIPAREA TUTUROR PREȘCOLARILOR ȘI ELEVILOR LA 

ACTIVITĂȚI/LECȚII ONLINE; 



 
 
 

1. de învățământ învățământului primar și gimnazial; 

Existența a trei săli de grupă pentru 

învățământul preșcolar la nivel preșcolar 

GPN Nr.1 funcționează cu două grupe de 

preșcolari a câte 17 copii într-un singur 

schimb de dimineață 8.00-12.00, la GPN 

Nr.2 funcționează două grupe de 

preșcolari a câte 26 copii într-un singur 

schimb după amiază, cele două grupe se 

divid (½ preșcolari/grupă vor veni la 

grădiniță în săptămâna pară și ½ 

preșcolari/grupă vor veni la grădiniță în 

săptămâna impară, la GPN Nr.3 

funcționează o grupă de preșcolari cu 30 

de copii într-un singur schimb de 

dimineață 8.00-12.00 (½ 

preșcolari/grupă vor veni la grădiniță în 

săptămâna pară și ½ preșcolari/grupă vor 

veni la grădiniță în săptămâna impară; 

2. Asigurarea unui spațiu 

pentru izolarea temporară a 

cazurilor suspecte 

Identificarea spațiului pentru 

izolare temporară; 

01.09.2020 Existența unor spații pentru izolare 

temporară: cancelarie – corp A centru, 

bibliotecă – corp B centru, bibliotecă – 

corp Plopi, bibliotecă – corp B școala II 

 

2. ORGANIZAREA SĂLIOR DE CLASĂ ȘI A ALTOR SPAȚII ȘCOLARE 
NR. 

CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

1. Așezarea băncilor destinate 

elevilor cu respectarea 

distanței fizice de 1 metru 

între elevi 

Așezarea pupitrelor individuale în 

fiecare sală de clasă, conform 

oglinzilor claselor 

04.09.2020 Dotarea tuturor sălilor de clasă cu 

numărul corespunzător de pupitre 

individuale, așezate la distanță de 1 

metru față, spate, stânga, dreapta, 



 
 
 

conform oglinzilor claselor. 

2. Dotarea sălior de clasă cu 

dispozitive și materiale 

necesare respectării 

normelor de protecție. 

Dotarea sălior de clasă cu 

dispencere și dezinfectant; 

Dotarea fiecărui corp de clădire cu 

câte un coș de gunoi cu capac și 

pedală pentru colectarea măștilor de 

protecție ; 

Dotarea sălior de clasă cu afișe 

corespunzătoare prevenirii infecției 

cu COVID-19. 

04.09.2020 Fiecare clasă este dotată cu un dispenser 

(1 litru) cu dezinfectant (70% alcool). 

Fiecare corp de clădire este dotat cu câte 

un coș de gunoi cu capac și pedală 

pentru colectarea măștilor de protecție 

utilizate ; 

Fiecare clasă este dotată cu afișe 

corespunzătoare prevenirii infecției cu 

COVID-19. 

3. Dotarea sălior cu mijloace 

audio-video pentru 

participarea live a elevilor 

de acasă. 

Dotarea sailor de clasă cu laptop și 

camera web audio-video pentru 

transmiterea live a lecțiilor. 

Imediat după primirea 

finanțării 

Doar 3 grupe de grădiniță sunt dotate cu 

laptop și 2 cu videoproiector. 

Din cele 20 de săli de clasă, trei sunt 

dotate cu videoproiectoare. 

4. Stabilirea regulilor de 

deplasare și organizare a 

elevilor în sălile de clasă. 

Informarea elevilor, a părinților, a 

cadrelor didactice și a personalului 

auxiliar cu privire la traseele de 

circulație în interiorul clasei și a 

modului de organizare în sala de 

clasă. 

14.09.2020 Locurile din clasă vor fi fixe, fiecare elev 

va ocupa banca etichetată cu numele său. 

Elevii nu vor schimba locurile între ei pe 

perioada cursurilor. 

Vor fi limitate deplasările în interiorul 

clasei. Elevii nu vor avea voie să facă 

schimb de obiecte personale, rechizite 

școlare, etc. 

Intâlnirile dintre elevi vor fi limitate. 

5. Organizarea grupurilor 

sanitare. 

Dotarea grupurilor sanitare cu 

materiale de igienă și dezinfectante. 

Gestionarea fluxului de elvi care 

utilizează grupurile sanitare. 

14.09.2020 Fiecare corp de clădire este dotat cu 

grupuri sanitare separate fete/băieți. 

Fiecare grup sanitar este dotat cu săpun 

lichid, prosoape de hârtie, hârtie igienică. 

Fluxul de elevi care va utiliza grupul 

sanitar pe timpul pauzelor va fi limitat 

asfel încât să nu se genereze 

blocaje/aglomerație în zonă. 

6. Organizarea cancelariei Asigurarea materialelor de 04.09.2020 Cadrele didactice vor păstra distanța de 1 



 
 
 

dezinfecție în cancelarie. 

Așezarea mobilierului în cancelarie. 

metru în cancelarie. 

Cadrele didactice se vor dezinfecta 

obligatoriu pe mâini la intrarea în 

cancelarie, cât și la trecerea notelor în 

catalogul școlar ,conform graficului. 

7.  Organizarea curții școlilor Amenajarea traseelor de 

intrare/ieșire. 

11.09.2020 Desenarea traseelor de intrare/ieșire 

pentru fiecare curte a școlii, amenajarea 

unui spațiu de întâlnire pentru pauze, 

respectând distanța de 1 metru. 

3. ORGANIZAREA ACCESULUI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
     

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

1.  Stabilirea circuitelor 

funcționale în interiorul 

unității de învățământ 

Marcarea prin săgeți a traseelor de 

intrare/ieșire pe holurile unității. 

Asigurarea cu dispositive și 

material dezinfectante. 

11.09.2020 Pe pardoseală sunt marcate indicatoare 

de culori diferite, care marchează 

traseele de intrare și de ieșire din unitate. 

Ușile sălilor de clasă vor rămâne 

deschise dimineața, până la intrarea 

tuturor elevilor în clasă, și în pauze. 

La fiecare intrare în unitate sunt montate 

dispensere cu dezinfectant și covorașe 

dezinfectante. 

2. Stabilirea căilor de acces 

dinspre exterior, spre 

interiorul clădirii. 

Stabilirea ordinii în care vor intra în 

fiecare corp de clădire clasele care 

funcționează acolo. 

11.09.2020 În toate corpurile de clădire intrarea se 

face pe intrarea din fața școlii (intrarea 

profesorilor), iar ieșirea prin spate, cu 

excepția corpului B de la Școala de 

centru unde se procedează invers. 

3.  Transportul elevilor cu 

microbuzul școlar 

Stabilirea graficului microbuzului 

școlar, semnarea declarațiilor 

părinților, elaborarea 

regulamentului privind transportul 

11.09.2020 Elevii vor fi transportați cu microbuzul 

școlar conform graficului stabilit. 



 
 
 

elevilor cu microbuzul școlar. 

4. ORGANIZAREA PERSONALULUI DIN UNITATE 
     

NR. 

CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

1. Asigurarea unității cu 

personal de îngrijire 

Aprobarea menținerii în activitate, 

la cumul a îngrijitoarei pensionate 

la 01.09.2020. 

11.09.2020 Personalul de îngrijire, 4 îngrijitori, este 

insuficient pentru cele 6 clădiri ale școlii. 

 

2. Consiliere, control, 

monitorizare și evaluare, 

bazate pe reguli și proceduri 

Consilierea cadrelor didactice cu 

privire la începerea noului an 

școlar. 

Instruirea personalului didactic cu 

privire la procedurile privind 

desfășurarea cursurilor în condițiile 

pandemiei cu COVID-19 și a 

scenariilor privind suspendarea 

cursurilor în contextul apariției de 

cazuri. 

Stabilirea responsabilităților 

personalului didactic privind 

supravegherea elevilor pe timpul 

pauzelor precum și la intrarea și la 

ieșirea de la cursuri. 

14.09.2020 Personalul didactic, didactic-auxiliar și 

nedidactic va lua la cunoștință scenariul 

de începere a anului școlar precum și 

procedurile privind desfășurarea 

cursurilor în condiții optime și a 

situațiilor care necesită suspendarea 

cursurilor. 

Fiecare cadru didactic va avea 

responsabilitatea de a supraveghea 

clasele/grupele de elevi pe timpul 

pauzelor, de a însoți elevii către clase la 

începutul cursurilor și de a însoții elevii 

către ieșirea din unitatea de învățământ 

la sfârșitul cursurilor. 

5. ASIGURAREA MATERIALELOR DE CURAȚENIE, IGIENA ȘI DEZINFECȚIEȘI A 

MATERIALELOR DE PROTECȚIE 
NR. 

CRT. 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI TERMEN INDICATORI DE REALIZARE 

1. Asigurarea materialelor de 

curățenie, igienă și 

dezinfecție. 

Realizarea unui stoc de materiale 

de curățenie, igienă și dezinfecție. 

14.09.2020 Înainte de începerea cursurilor, unitatea 

de învățământ va realiza un proces de 

dezinfecție cu firmă 

specializată/autorizată, cu soluții speciale 



 
 
 

pentru COVID-19. 

Se vor achiziționa materiale de curățenie, 

igienă și dezinfecție astfel încât să se 

asigure un stoc pentru o perioadă de cel 

puțin 1 lună. 

2. Asigurarea materialelor de 

protective pentru elevi și 

personal. 

Asigurarea permanentă a unui stoc 

de rezervă de materiale de protecție 

pentru elevi și personal. 

14.09.2020 Unitatea de învățământ va achiziționa 

câte două măști de protecție din material 

textil, reutilizabile, pentru fiecare elev, și 

angajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

PROGRAMUL ȘCOLAR 

 Orele sunt de 55 de minute cu 9/15 minute pauză pentru elevi și 5 minute pauză pentru profesor/învățător, după fiecare 55 de minute ale 

orei de curs. 

 În pauzele de 5 minute profesorul schimbă clasa la care predă, fără a schimba catalogul, elevii rămân la locurile lor în sala de clasă, 

îngrijitorul asigură supravegherea holului, în pauzele de 9/15 minute profesorul/învățătorul nu părăsește sala de clasă, elevii care doresc 

să meargă la toaletă sunt însoțiți de îngrijitorul de pe hol. În cazul în care nu dorește niciun elev să meargă la toaletă,  

profesorul/învățătorul poate decidide să meragă în curtea școlii cu toți elevii clasei (în locul special amenajat). Pauzele cuprinse în 

intervalul orar 10.00-11.00 sunt pauze de masă. Fiecare elev care dorește mănâcă în clasă, sub supravegherea cadrului didactic, iar înainte 

de masă se spală pe mâini cu apă și săpun și se dezinfectează. 

CORP A ȘCOALA  DE CENTRU 
CLASA  ORA INTRARE ORA IEȘIRE PAUZA  

I A 8.00 11.45 00-09 

I B 7.56 11.50 09-18 

II 7.52 11.55 18-27 

III 7.48 12.00 27-36 

IV 7.44 12.05 36-45 

V 7.40 12.00/13.00/14.00 45-54 

 

CORP B ȘCOALA  DE CENTRU 
CLASA  ORA INTRARE ORA IEȘIRE PAUZA  

CP 8.00 11.45 00-15 



 
 
 

VI 7.55 11.50 15-25 

VII 7.50 11.55 25-35 

VIII 7.45 12.00 35-45 

 

 

CORP B ȘCOALA  II 
CLASA  ORA INTRARE ORA IEȘIRE PAUZA  

CP 8.00 11.45 00-15 

I  7.56 11.50 15-25 

II 7.52 11.55 25-35 

III 7.48 12.00 35-45 

 

CORP PLOPI 
CLASA  ORA INTRARE ORA IEȘIRE PAUZA  

GPN Nr.3 8.05 11.50  

IV 8.00 12.00/13.00 00-09 

V A 7.56 12.00/13.00/14.00 09-18 

V B 7.52 12.00/13.00/14.00 18-27 

VI 7.48 12.00/13.00/14.00 27-36 

VII A 7.44 12.00/13.00/14.00/15.00 36-45 

VII B 7.40 12.00/13.00/14.00/15.00 45-54 

 

 

GRĂDINIȚA 
CLASA  ORA INTRARE ORA IEȘIRE PAUZA  

GPN. Nr.1 grupa 7.45 11.45  



 
 
 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE TRIAJ EPIDEMIOLOGIC 

 

 

 

 

 

 

mare 

GPN. Nr.1 grupa 

mică 

7.50 11.50 11.45-12.45 - 

dezinfecție 

GPN. Nr.2 grupa 

mare 

12.45 16.55  

GPN. Nr.2 grupa 

mică 

12.50 16.45  

PĂRINȚII/REPREZENTANȚII LEGALI  AI COPILULUI TREBUIE SĂ REȚINĂ ACASĂ COPIII CU SIMPTOME ȘI SĂ NU ÎI ADUCĂ LA ȘCOALĂ; 

TRIAJUL ZILNIC SE EFECTUEAZĂ DE PĂRINTE, ACASĂ, PRIN MĂSURAREA TEMPERATURII CORPORALE ȘI APRECIEREA STĂRII DE 

SĂNĂTATE A COPILULUI, ÎN URMA ACESTUIA PĂRINTELE DECIDE PREZENTAREA ELEVULUI LA CURSURI; 

Elevii cu temperatură mai mare de 37,3 C 

și/sau simptomatologie specifică 

infectării cu COVID-19 (tuse, dificultăți 

în respirație  diaree, vărsături, dureri de 

cap) sau alte boli contagioase 

NU SE VOR 

PREZENTA LA 

CURSURI 

Dacă unul din membrii 

familiei prezintă simptome 

de infecție a tractului 

respirator, dar nu a fost 

diagnosticat cu COVID-19; 

Dacă au simptome tipice de 

alergie la polen (alergii 

cunoscute la polen, nasul 

curgător cu secreție nazală 

clară, ochi curgători). 

Elevii confirmați COVID-19, 

aflați în perioada de izolare 

SE POT 

PREZENTA LA 

CURSURI 



 
 
 

 

  

 

PROTOCOL DE IZOLARE A COPIILOR BOLNAVI 

          Se aplică în ncazul în care elevii prezintă, în timpul orelor de curs, simptomatologie de tip respirator (tuse, dificultăți 

în respirație, vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul este izolat de restul clasei în izolator, unde este supravegheat permanent de 

responsabilul din unitatea de învățămât sau un cadru didactic disponibil. 

Este anunțat părintele/tutorele legal, care îl va prelua de la școală . 

Este interzisă transportarea elevului la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență 

sau spital până la sosirea părinților/reprezentanților legali. 

În situația în care simptomele/semnele sunt severe se va apela serviciul de urgență 112. 
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SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII 

UNUI ELEV 

Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va lua la nivel local, de către CJSU la propunerea DSP Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevul va reveni la școală cu adeverință medicală eliberată de medicul specialist/medicul 

de familie, cu precizarea diagnosticului. 
4 

La apariția unui caz confirmat de 

îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă din 

unitatea de învățământ, se suspendă 

cursurile școlare ale clasei respective, 

pentru o perioadă de 14 zile. În situația în 

care într-o clasă își desfășoară cursurile 

școlare 2 clase (în schimburi diferite), se 

vor suspenda cursurile doar pentru clasa în 

care a fost confirmat cazul de COVID-19, 

SE VA face curățenie, dezinfecție și 

aerisire, urmând ca elevii din ciclul 

următor să-și desfășoare normal cursurile; 

La apariția a 3 cazuri confirmate de 

îmbolnăvire cu COVID-19 în clase 

diferite ale aceleași unități de 

învățământ, se suspendă cursurile 

școlare ale unității de învățământ, pe o 

perioadă de 14 zile de la data de debut 

a ultimului caz 



 
 
 

 

 

 

     1.                                                                                                         2. 

SCENARIU DE SUSPENDARE A CURSURILOR ÎN CAZUL ÎMBOLNĂVIRII UNUI 

CADRU DIDACTIC 

SCENARIUL 1: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă ( ex. învățător/profesor 

care a avut o singură oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din școală, se vor suspenda 

cursurile la clasa respectivă. 

SCENARIUL 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă ( ex. învățător/profesor 

care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte cadre didactice din școală (cadre didactice dintr-unul 

dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile la clasa 

respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 

SCENARIUL 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte 

cadre didactice din școlaă (ex. profesorul de ed. fizică) sau numărul de cadre didactice a fost mic ( cadrele 

didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda 

cursurile la clasele cu care acesta a venit în contact și, în funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu 

cadrele didactice cu care acesta a venit în contact. 

SCENARIUL 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe 

cadre didactice din școală (cadre didactice din ambele schimburi) se vor suspenda cursurile întregii 


