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INFORMARE 

 

Având în vedere  Ordinului comun nr. 3459/280/06.03.2021 ce completează Ordinul comun         

3235/93/04.02.2021cu privire la măsurile de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și 

hotărârea CA din 7.03.2021, vă comunicăm următoarele: 

 

1. Clasele a VIII-a și a XII-a vor fi prezente la școală cu jumătate din efectiv (clasele a XII-a A, B, G 

vor veni la școală în funcție de grupele de engleză) pentru o săptămână, urmând ca în săptămâna 

următoare să vină cealaltă grupă. 

2. a) Conform art.7, al. (2) Elevii care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli 

respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli 

inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament 

imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și 

cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală. 

b) conform art. 7, al. (6) Elevii care locuiesc împreună cu o persoană care face parte dintr-o grupă de 

risc, după o evaluare medicală a persoanei respective, pot să nu se prezinte fizic la școală, la 

recomandarea medicului curant și cu acordul părinților/reprezentantului legal. 

c) acesti elevi vor trimite la secretariat pe mailul liceului aceste documente doveditoare până în 

10.03.2021. 

c) Pentru aceste grupe de elevi conducerea unităților de învățământ vor asigura desfășurarea 

cursurilor în sistem online. 

 

3. Conform art.7, al. (1) profesorii din grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat                         

sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem 

online numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. 
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4. Cursurile se vor desfășura conform orarului actual. 

 

5. Cadrele didactice pot rămâne într-o sală de clasă să își efectueze orele de curs online (1 cadru   

didactic într-o sală de clasă). 

 

6. Pentru elevii din clasele terminale care rămân acasă procesul didactic se va transmite online prin 

intermediul tabletelor existente în școală. 

 

7. În cazul în care profesorul de la clasă predă online, elevii vor fi supravegheați de personalul didactic 

auxiliar.  

 

8. Diriginții vor cere acordul părinților pentru testarea rapidă cu teste antigen în cazul în care prezintă 

simptome.  Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani vor semna acordul personal. În cazul în care părintele 

nu își exprimă acordul se va lua legătura cu părintele și medicul de familie în vederea stabilirii pașilor 

următori.   

 

9. Zilnic, în cadrul fiecărei ore, profesorii vor efectua un triaj observational, iar elevii care prezintă 

simptome vor fi însoțiți la izolatorul școlii urmând a se aplica protocolul de izolare. 

 

10. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască în 

permanență, în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unității 

de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și exterior. 

 

11. Se va respecta circuitul intrări – ieșiri  afișat la intrările în unitatea de 

învățământ. 

 

 

Director, prof. Camelia Laura Bogdan 

Director Adjunct, prof. Simona Sălăjan 
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Repartizarea pe săli 

a claselor în perioada 8.03 – 12.03.2021 

 

 

 

 

Nr. Crt. Clasa Prof. diriginte      Sala 

1. a VIII-a A Prof. Bilașco Claudia 22 

2. a VIII-a B Prof. Lapoși Marina  23 

3. a XII-a A Prof. Muntean Delia 50 

4. a XII-a B Prof. Pintea Manuela (grupa Morar) 32 

5. a XII-a C Prof. Maidan Alin 58 

6. a XII-a D Prof. Dorle Alina 94 

7. a XII-a E Prof. Donca Silvia 59 

8. a XII-a F Prof. Friedrich Janina 64 

9. a XII-a G Prof. Covaci Magda (grupa Dumitrescu) 98 

10. a XII-a H Prof. Donca Alexandru 57 


