
 

 

 

Consultarea tuturor părților interesate 

• Consultarea profesorilor  a fost realizată „face-to-face” în ședința Consiliului profesoral din data de 

03.09.2020 

 

• Consultarea elevilor și a părinților a fost realizată online în perioada 04-07.09.2020 

 

• Videoconferințele organizate de ISJ Brașov cu participarea principalilor actori/decidenți la nivelul 

municipiului/județului Brașov: Prefectura Brașov, Primăria Brașov, DSP Brașov, ISU Brașov etc. 

• Videoconferințele organizate cu partenerii noștri economici: Camera de Comerț și Industrie Româno-

Germană (AHK) 

Cadrul legal 

• Ordinul comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 

5487/1494/31.09.2020 

• Numărul cazurilor de COVID la 1000 de locuitori (1.18) transmis de DSP la data de 07.09.2020 
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• Propunerea Consiliului de administrație al CNEAB din data de 07.09.2020  

• Hotărârea nr.19 din 09.09.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Brașov, 

privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului 

Brașov. Anexa 1. 

 Descrierea scenariului 

• Scenariul galben - hibrid se aplică tuturor claselor Colegiului Național Economic ”Andrei Bârseanu” 

• Clasele a XI-a și a XII-a liceu zi vor fi  repartizate la cursuri în sediul din str. Scolii nr. 11  

• Clasele a IX-a, a X-a liceu și școala profesională, a XI-a școala profesională și clasele de liceu seral vor fi 

repartizate în sediul din str. Lungă nr. 198 

• Programul începe la ora 08:00, cu ora de 50 de minute și pauza de 10 minute 

• Organizarea modulară a programului 

1. Organizarea grupelor 

• Clasele vor fi împărțite în 2 grupe: dirigintele face grupele și le comunică în scris comisiei diriginților (dnei 

Popa Simona), criteriul este cel alfabetic, cazurile speciale se discută la nivelul clasei și vor fi propuse spre 

aprobare CA al CNEAB.  

• Grupele se vor roti o dată la două săptămâni: 2 săptămâni prezența fizică, 2 săptămâni online 

2. Accesul și circulația în incinta școlii 

• În incinta școlii au acces doar elevii și profesorii școlii. Accesul părinților în incinta școlii este strict interzis. 

• Pe toată perioada deplasării, indiferent de context, elevii vor păstra între ei distanța minimă de 1.5m și 

vor respecta cu strictețe traseele marcate 

• În incinta școlii, la ore și în pauze, elevii și profesorii vor purta obligatoriu masca de protecție. Masca 

trebuie să acopere, obligatoriu, nasul și gura. Se recomandă ca fiecare elev să aibă, în plus, o mască de 

schimb. 

• Elevii nu se vor aglomera la grupurile sanitare, intrarea și ieșirea se vor face strict cu respectarea 

distanțării fizice, 1.5m. Utilizarea grupurilor sanitare este condiționată de spălarea pe mâini cu 

apă și săpun.  

• La intrarea în școală elevii se vor dezinfecta pe mâini (la intrarea în școală, în fiecare sala de clasa și la 

ieșirea din școală sunt instalate dispensere cu dezinfectant) 

• Se va evita atingerea suprafețelor/obiectelor care ar mai fi putut fi atinse și de alte persoane, altfel, se 

recomandă dezinfectarea mâinilor 

• Măștile folosite vor fi aruncate exclusiv la containerul galben 

• În curtea școlii masca și distanțarea fizică (1.5m) sunt obligatorii 
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3. Activitatea la școală  - 2 săptămâni prin rotație 

• Fiecare grupă va avea, săptămânal, sală de clasă fixă (plecarea și venirea claselor din practica comasată 

împiedică fixarea sălilor pentru toate clasele timp de 2 săptămâni) 

• Fiecare elev va ocupa în sală același loc (dirigintele va eticheta băncile cu numere de la 1 la n și va 

repartiza, alfabetic, elevii în bănci). Profesorul clasei va avea grijă ca locurile să fie respectate 

• Pe timpul pauzelor elevii vor fi supravegheați de profesorii de serviciu 

• Pe timpul programului școlar elevii nu au voie să părăsească incinta școlii 

• Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 

respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în 

vederea aplicării protocolului de izolare  

4. Activitatea online- 2 săptămâni prin rotație 

• Platforma folosită: G Suite for Education  

• Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de 

prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 sunt: 

a) numele și prenumele elevilor, numele și prenumele cadrelor didactice care utilizează 

aplicația/platforma educațională informatică; 

b) imaginea, vocea participanților, după caz; 

c) mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care conțin date 

prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice; 

d) rezultatele evaluării; 

e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru participare la 

cursurile online: nume de utilizator și parolă de acces. 

f) Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării 

aplicațiilor/platformelor educaționale informatice, se interzice înregistrarea activităților 

desfășurate online 

• Elevii au următoarele responsabilități: 

a) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de 

învățământ, conform programului comunicat, precum și a informațiilor transmise de către 

profesorii diriginți/profesorii  

b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele 

didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și 

internetului; 

c) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente şi atitudini prin 

care să se asigure un climat propice mediului de învățare; 



Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov 

 

 
Page 4 of 6 

 

d) nu comunică altor persoane, datele de conectare la platforma destinată învățământului 

prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

e) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislaţia 

privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 

2016/679, precum și ale art.4 alin.(4) din prezenta metodologie; 

f) au obligaţia de a participa la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului; în caz contrar, elevul este considerat absent şi se consemnează absenţa în 

catalog, cu excepția situațiilor justificate; 

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfăşurării 

orelor de curs; 

• Părinții: 

a) asigură participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de 

învățământ prin intermediul tehnologiei şi al internetului, urmărind crearea unui mediu 

fizic sigur, prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității, promovarea 

unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de elev, încurajarea, 

motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; 

b) mențin comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice; 

c) sprijină elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru, în termenele 

stabilite; 

d) transmit profesorului diriginte/profesorului feedbackul referitor la organizarea și 

desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului. 

• În cadrul activităților de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin acordarea de note/calificative, 

în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice de evaluare 

• Activitățile online vor fi susținute inclusiv asincron în cazul în care sala de clasă nu permite transmiterea 

lecțiilor în timp real sau până la remedierea cauzelor tehnice care blochează acest tip de comunicare. 

5. Cadrele didactice de predare 

• Fiecare profesor va folosi  catalogul  electronic și agenda proprie pentru notarea  elevilor. Se trec notele 

în catalogul fizic o dată/de două ori pe săptămână, după ore. 

• Accesul în unitate și circulația în incinta școlii se vor face cu respectarea circuitelor, mască și distanțare 

fizică, cel puțin 1.5m 

• Respectă cu strictețe ora de 50 de minute (cu 10 minute pauză) 

• Supraveghează elevii pe timpul lecției și ca profesor de serviciu și desfășoară activități cu elevii în 

contextul prezentului scenariu 

• Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de 

conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip 
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respirator (de exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii) sau alte simptome de boală infecţioasă 

(vărsături, diaree, mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în 

vederea aplicării protocolului de izolare 

• Desfășoară activități normale la clasă și online conform Metodologiei cadru elaborată de MEC 

6. Organizarea activităților sportive 

• Se pot desfășura doar jocurile sportive care permit distanțarea fizică, exclusiv în aer liber   

• Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi 

efectuată doar de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată  

• Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun 

efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri  

• Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi 

atingă faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate   

•  La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un 

dezinfectant pe bază de alcool   

•  Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia 

7. Sfaturi pentru părinți 

• Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu 

noul coronavirus   

• Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie 

să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei   

• Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale   

• Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi 

după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar   

• Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea 

purtării acesteia  

• Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele 

de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc. De 

exemplu, nu oferiţi nimic de mâncat sau de băut întregii grupe/clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii)   

• Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, 

mouse etc.)   

• Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală. În situaţia în care copilul are 

febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, contactaţi telefonic medicul 

de familie sau serviciile de urgenţă  şi nu trimiteți copilul la şcoală   

•  În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi 

contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz.   
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•  Este nevoie ca părinţii să conştientizeze cât este de importantă izolarea la domiciliu şi netrimiterea în 

colectivitate a copiilor cu cel mai mic semn de boală infecto-contagioasă   

•  Părinţii/Aparţinătorii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea 

acesteia, cu excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii  

•  Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din 

timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate  

•  Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele 

situaţii:   

o    elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;   

o    elevul este în izolare sau carantină   

8. Altele 

• În toate sălile așezarea băncilor asigură distanțarea fizică a elevilor: 1.5m 

• Circuitele sunt stabilite și marcate corespunzător. La toate intrările/ieșirile există containere pentru 

măștile folosite și dispensere cu dezinfectant 

• Există dispensere cu dezinfectant pentru mâini în fiecare sală de clasă 

• Există materiale de curățenie, igienă și dezinfecție 

• La fiecare toaletă există apă caldă, dispensere de săpun lichid și dispensere de prosoape de hartie Z 

• Curățenia/dezinfecția se face conform Planului de curățenie și dezinfecție 

• Geamurile claselor vor fi deschise în fiecare dimineață, cu 30 min înainte de începerea cursurilor. 

• Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor 

9. Anexe 

• Orarul, planificarea practicii comasate, repartizarea pe săli 

• Planul de curățenie și dezinfecție 

• Protocolul de izolare și de triaj 

• Planificarea serviciului pe școală 

• Scenariul pentru prima zi de școală – 14.09.2020 

10. Canale de comunicare 

• https://cneab.ro/ro/ 

• portal.colegiuec.ro 

• tel. 0368 440 229, secretaria@cneab.ro 

Director, 

prof. Vasile Macovei 

https://sites.google.com/a/colegiuec.ro/ceac/comisia-de-orar/orare
https://cneab.ro/ro/
https://portal.colegiuec.ro/


 

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 
*LUNI, 14 SEPTEMBRIE 2020* 

 

 
1. Fără festivitate de deschidere 
2. Fizic, vin la școală doar clasele de a IX-a liceu și de școala profesională: 

IXAe, IXBe, IXAd, IXAc, IXAt, IXH, IXG, IXVd, IXBsp, IXOsp. Elevii vor fi 

anunțați (în primul rând de către dirigintele clasei) să vină la școală conform 

programării (in  tabelele primite/solicitate de la informaticianul școlii se 

găsesc telefoanele părinților). Părinții să nu vină la școala! La prima 

întâlnire veți colecta în primul rând datele de contact (telefon elev, adresa 

de email, etc.) și veți distribui email-urile de serviciu (de la informaticianul 

școlii). Spuneți elevilor cum pot lua legătura cu dirigintele(telefon, email, 

Whatsapp, etc.).  

 

3. Toate celelalte clase vor fi contactate online de diriginți pentru 

comunicarea scenariului și distribuirea orarului.  

 

4. La primele ore de dirigenție (face-to-face) veți prelucra toate anexele de 

început de an (de la centrul de multiplicare din școală). Formularele 

semnate le veți preda la centrul de multiplicare din școală. 

 

5. Transmiteți elevilor și părinților să urmărească informațiile (orar, scenarii, 

etc.) postate pe portal.colegiuec.ro și cneab.ro 

 

 

Scenariul GALBEN 

• fiecare clasă va fi împărțită în două grupe „egale”(alfabetic) 

• 2 săptămâni, începând cu 14.09.2020, vine la școală prima grupă 

apoi, următoarele 2 săptămâni vine grupa a doua, ș.a.m.d. 



 

Programarea întâlnirilor din prima zi de școală 

cu clasele a IX-a de liceu/școala profesională 

 

Clasa Grupa 
Dirigintele 

[prof…] 
Ziua Ora Sala 

IXAe Toată clasa Tănase Mihai 14.09.2020 11:00 Sala de sport 

IXBe 9Be_01 Șerban Carmen 14.09.2020 09:00 Sala 2 

IXBe 9Be_02 Șerban Carmen 14.09.2020 11:00 Sala 3 

IXAd 9Ad_01 Moarcaș Eugenia 14.09.2020 09:00 Sala 4 

IXAd 9Ad_02 Moarcaș Eugenia 14.09.2020 11:00 Sala 6 

IXAc 9Ac_01 Manu Carmen 14.09.2020 09:00 Sala 7 

IXAc 9Ac_02 Manu Carmen 14.09.2020 11:00 Sala 8 

IXAt 9At_01 Ionescu Iuliana 14.09.2020 09:00 Sala 9 

IXAt 9At_02 Ionescu Iuliana 14.09.2020 11:00 Sala 10 

IXH 9H_01 Agache Cristina 14.09.2020 09:00 Sala 11 

IXH 9H_02 Agache Cristina 14.09.2020 11:00 Sala 12 

IXO 9O_01 Enache Claudia 14.09.2020 09:00 Sala 14 

IXO 9O_02 Enache Claudia 14.09.2020 11:00 Sala 15 

IXVd Toată clasa Rusu Carmen 14.09.2020 09:00 Sala de mese 

IXBsp Toată clasa Varga Iulia 14.09.2020 11:00 Sala de mese 

IXOsp Toată clasa Bujor Coca 14.09.2020 09:00 Sala de sport 

 

• Elevii vor intra în sală conduși de diriginte 

• Vor purta corect masca (acoperirea gurii și a nasului) 

• Se vor dezinfecta 

• Pentru detalii vă rugăm să consultați și SCENARIUL COMPLET pe 

portal.colegiuec.ro 

 

Pentru un an mai bun! 
Colegiul Național Economic ”Andrei Bârseanu” Brașov 
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