
 

 

Website: 

 

Contact: 

 

Email: 

www.colegiulmihailcantacuzino.ro 0244 311 931 cmcsinaia@yahoo.com 

 

 

 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Sinaia| Ghid informativ – 2020-2021 

  

SCENARIUL VERDE | PROFESORI |SEPTEMBRIE | 2020 

Învățământ primar, gimnazial și liceal 
Scenariul verde constă în desfășurarea cursurilor cu prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice. 
Pentru învățarea în școală se adoptă măsurile de siguranță recomandate de către Ministerul Sănătății, 
în funcție de contextul fiecărei unități de învățământ. 
 
În situații justificate de risc pentru elevi sau alte persoane care locuiesc împreună cu aceștia, părinții 
pot stabili, împreună cu reprezentanții unității de învățământ, aplicarea unor scenarii alternative 
pentru proprii copiii, în perioade determinate de timp. Părinții elevilor vor comunica, de asemenea, 
contextul epidemiologic al fiecărei familii și riscurile (dacă elevii înșiși sau alte persoane care locuiesc 
cu elevii prezintă risc epidemiologic crescut din cauza unor condiții medicale specifice). 
 
În funcție de resursele disponibile, va fi încurajată utilizarea formei electronice a manualelor și a 
materialelor auxiliare și se va reduce la minimum transmiterea de materiale în format fizic între elevi 
și cadrele didactice. 
 
Elevii din ciclul primar/gimnazial/liceal trebuie să fie supravegheați pe toată durata pauzelor. 
 
Activitățile vor fi organizate, pe cât posibil și în curtea școlii, cu păstrarea distanței de minim 1,5 m 
între elevi. Elevii nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul de 
celălalt. Vor fi eliminate jocurile și alte activități care implică formarea unor grupuri care duc la 
reducerea distanței între elevi. Copiii se pot juca în pauze împreună, într-un grup limitat la 3 elevi, 
doar din aceeași clasă. 
 
Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile și nu vor schimba între ei obiectele de 
folosință personală (atenție la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc). 
 
Scenariile pot fi schimbate între ele sau adaptate pe parcursul anului școlar, în funcție de modificările 
de context (locale sau naționale). 
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1. Organizarea sălilor de clasă 
 

 

 

1.1   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 achiziționarea 
de viziere (paravan individual) 
transparente din plexiglas, 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. 

 
1.2 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; 
 
1.3 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"; 
 
1.4 Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după 
aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai 
schimba locurile între ei pe toată perioada 
cursurilor; 
 
 
 
 

 
1.5   Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât 
posibil; 
 
1.6  Este interzis schimbul de obiecte personale; 
 
1.7 Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în 
perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea 
unui sens de circulație în interiorul clasei, care 
poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe 
podea; 
 
1.8   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; 
 
1.9 Trebuie evitate experimentele practice care 
necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între 
elevi. Elevii nu se vor muta din clasa de bază în 
laboratoare; 
 
1.10 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. 
 
1.11 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. 
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1. Organizarea activităților didactice și 
supravegherea în timpul pauzelor 

 

 

 

  
2.1 Intervalele aferente recreațiilor vor 
putea fi stabilite în mod eșalonat pentru 
fiecare clasă în parte, acolo unde este 
posibil; 
 
2.2 Se va evita crearea de grupuri de elevi 
din clase diferite; 
 
2.3 Elevii vor fi supravegheați pe toată 
durata pauzelor de către cadrele didactice, 
pentru păstrarea distanțării fizice; 
 
2.4 Elevii vor fi instruiți să nu interacționeze 
fizic (nu se vor îmbrățișa, nu își vor atinge 
reciproc mâinile și nu vor sta aproape unul 
de celălalt); 
 
2.5 Nu vor fi practicate jocuri de contact sau 
cu mingea, nici activități care implică 
schimbul de obiecte. Vor fi evitate, de 
asemenea, structurile de joc ale căror 
suprafețe de contact nu pot fi dezinfectate; 
 
2.6 Nu vor fi utilizate băncile/scaunele 
exterioare (acest lucru fiind indicat prin 
aplicarea unor marcaje, dispozitive de 
distanțiere etc.). În caz contrar, va fi 
asigurată în mod regulat o dezinfectare 
adaptată; 
 
2.7 Jocurile și alte activități care implică 
formarea unor grupuri vor fi organizate cu 
respectarea distanței dintre elevi, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 

 
2.8 Elevii nu vor consuma în comun 
mâncarea sau băuturile și nu vor schimba 
între ei obiectele de folosință personală 
(telefoane, tablete, instrumente de scris, 
jucării etc.). 

 
2.9 Cadrele didactice vor folosi 
dispozitivele personale pentru 
înregistrarea absențelor și a notelor 
elevilor, date care se vor actualiza în timp 
real în catalogul electronic al școlii. Părinții 
vor primi notificări cu privire la situația 
școlară a copiilor prin SMS sau email. 
Transferul acestor înregistrări în 
cataloagele claselor se face după un 
program stabilit la nivelul unității de 
învățământ, pentru reducerea riscurilor 
asociate unei aglomerări de cadre 
didactice în cancelarii și a atingerii 
cataloagelor de către diferite cadre 
didactice pe parcursul aceleiași zile. Pe cât 
posibil, se va folosi comunicarea la 
distanță pentru informarea profesorilor 
diriginți și a părinților . 
 
 

  

Activitățile didactice se vor organiza 

conform unui orar stabilit la nivelul 

fiecărei școli. Ora este de 55 de minute, 

din care 45 de minute de 

predare/învățare/evaluare, iar pauza de 

10 minute. 

 

Intervalele aferente pauzelor au fost 

stabilite în mod eșalonat pentru fiecare 

clasă în parte, astfel încât să fie limitat 

numărul de persoane prezente în 

grupurile sanitare și în curtea școlii, cu 

scopul respectării distanțării fizice. 
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CORPUL A 
Parter 

Grupuri sanitare 
utilizate 

9-9,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) - Clasa a IX-a C 

AP 

9,10-9,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XI-a A 

AP 

Etajul I 
 

Grupuri sanitare 
utilizate 

9-9,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XII-a B 

AI 

9,10-9,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IX-a B 

AI 

9,20-9,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XII-a A 

AI 

Etajul al II-lea 
 

Grupuri sanitare 
utilizate 

9-9,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IX-a A 

AII 

9,10-9,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IX-a D 

AII 

9,20-9,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XI-a C 

AII 

9,30-9,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a X-a A 

AII 

Etajul al III-lea 
 

 

9-9,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XII-a C 

AIII 

9,10-9,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a X-a D 

AIII 

9,20-9,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa  a XI- a B 

AIII 

9,30-9,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XI-a D 

AIII 

9,40-9,50 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa X-a F prof și clasa a X-a C 

AIII 

CORPUL B  
Etajul I 

Grupuri sanitare 
utilizate 

9-9,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a X-a B 

BI 

9,10-9,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IX-a F  prof 

BI 

9,20-9,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XI-a F prof 

BI 

9,30-9,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a XII-a D 

BI 
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 Parter  

8,10-8,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa Pregătitoare 

G1-parter 

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa a II-a A 

G1-parter 

8,40-8,50 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa a IV-a B 

G1-parter 

8,30-8,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa I A 

G1-parter 

8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa a VI-a B 

G2- parter 

Etajul I Grupuri sanitare 
utilizate 

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VIII-a A 

G3- etaj I 

8,10-8,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IV-a A 

G3- etaj I 

8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa a III-a A 

G3- etaj I 

8,30-8,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a V-a A 

G2- parter 

8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)  – Clasa a VII-a A 

G2 - parter 

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VII-a B 

G2 - parter 

8,40-8,50 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VI-a A 

G3- etaj I 

 Corpul B  
Parter  

Grupuri sanitare 
utilizate 

8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a III-a A  

Corpul B 

8,10-8,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a I-a B  

Corpul B 

Etajul I Corpul B 

8,40-8,50 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VI-a A  

Corpul B 

8,10-8,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VI-a B  

Corpul B 

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VIII-a A  

Corpul B 

Etajul al II-lea Grupuri sanitare 
utilizate 

8,40-8,50 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a V-a A  

Corpul B 

8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VII-a A  

Corpul B 

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a V-a B  

Corpul B 

Corpul A  

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative)- Clasa Pregătitoare A 

Corpul A 

Școala 

Gimnazială 

„Principesa 

Maria” 

Școala 

Gimnazială 

„George 

Enescu” 
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8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa Pregătitoare B 

Corpul A 

8,10-8,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a I-a A  

Corpul A 

8,10-8,20 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a II-a A  

Corpul A 

8,20-8,30 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a II-a B  

Corpul A 

8,30-8,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a III-a B  

Corpul A 

8-8,10 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IV-a A  

Corpul A 

8,40-8,50 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a IV-a B 

Corpul A 

8,30-8,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VIII-a B  

Corpul B 

Corpul C Grupuri sanitare 
utilizate 

8,30-8,40 (în același interval pentru fiecare oră de curs + 
activități recreative) – Clasa a VII-a B 

Corpul B 

 

 

 

 
 

2. Organizarea activităților sportive 
 

 

 
 

 

3.1 Se pot desfășura doar jocurile sportive care 
permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber; 
 
3.2 Nu vor fi utilizate echipamente sportive care 
să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va 
fi efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi 
asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 
 
3.3 Orele de educație fizică efectuate în sala de 
sport trebuie limitate la activități sportive care nu 
presupun efort mediu/intens, cu asigurarea 
obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 
metri, situație în care portul măștii nu este indicat; 

3.4 Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, 
elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității 
să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile 
neigienizate; 
 
3.5 La începerea și finalul orelor de educație 
fizică, toți elevii trebuie să efectueze igiena 
mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool; 
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3. Măsuri de protecție la nivel individual 
 

 

 
 

 

4.1 Spălați-vă des pe mâini! 
✓ imediat după intrarea în școală și înainte 

de a intra în sala de clasă; 
✓ înainte de pauza/pauzele de masă; 
✓ înainte și după utilizarea toaletei; 
✓ după tuse sau strănut; 
✓ ori de câte ori este necesar 

 
4.2 Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un 
șervețel! 
 
4.3 Utilizați un șervețel de unică folosință, după 
care aruncați-l! 
 
4.4 Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna! 
 
4.5 Nu vă strângeți în brațe! 
 
4.6 Păstrați distanțarea fizică, evitați 
aglomerațiile! 
 
4.7 Purtați mască atunci când vă aflați în interiorul 
școlii! 
 

4.8 Masca de protecție este obligatorie pentru 
întreg personalul unității de învățământ și va fi 
purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul 
deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul 
recreației (atunci când se află în interior și 
exterior); 
 
4.9 Masca de protecție este obligatorie pentru 
elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal 
și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul 
deplasării prin unitatea de învățământ sau în 
timpul recreației (atunci când se află în interior și 
în exterior); 
 
4.10 Masca de protecție nu este obligatorie în 
cazul preșcolarilor; 
 
4.11 Schimbul măștii de protecție între persoane 
este interzis. 

 

 

 

4. Măsuri pentru elevii și personalul din 

unitățile de învățământ aflate în grupele de 

vârstă la risc și/sau având afecțiuni cronice 

și/sau dizabilități  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Personalul cu risc (de exemplu, vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, 

persoane cu imunitate deficitară) va reveni în școli cu avizul medicului de medicina muncii; 

✓ Preșcolarii/Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, 

obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli 

ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu 
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avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru 

aceștia, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica, după caz, soluții pentru asigurarea 

procesului educațional la distanță sau în condiții de siguranță sporite. La nivelul orașului 

Sinaia, elevii școlarizați la domiciliu vor desfășura activitățile în mediul online. 

✓ Respectarea măsurilor de protecție și cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie 

monitorizate cu mai multă atenție în cazul elevilor cu boli cronice; 

✓ Elevii cu boli cronice care privesc cu teamă întoarcerea la școală, precum și părinții acestora, vor 

fi consiliați de medicii specialiști și psihologii care îi au în îngrijire, în privința măsurilor 

suplimentare necesare pentru a se simți în siguranță; 

✓ Copiii care locuiesc în aceeași locuință cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se 

pot, în mod normal, reîntoarce la instituția de învățământ. Pot exista anumite cazuri în care, după 

o evaluare concretă și individuală a gradului de boală al persoanei respective și a riscului de 

contaminare cu SARS-CoV-2 pe care copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către 

medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil să nu se prezinte fizic la școală. Pentru cei care 

nu pot reveni la școală, reprezentanții unităților de învățământ vor identifica soluții pentru 

asigurarea procesului educațional la distanță; 

✓ Copiii cu dizabilități, ținând cont de specificul afecțiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenție în mod adecvat dizabilității specifice. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Mesajul dumneavoastra este important pentru noi. Ne puteti contacta la numerele de 
telefon afisate sau ne puteti trimite un mesaj pe adresele specificate. 

 

 

Colegiul „Mihail Cantacuzino” Orașul Sinaia 

Adresa: Calea Bucuresti nr. 40 

Sinaia, Prahova 

Telefon: 0244 311 931 

Fax: 0244 311 931 

email: cmcsinaiaa@gmail.com 

          cmcsinaia@yahoo.com 

 


