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COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” 
Str. Avram Iancu, nr. 33, Cluj-Napoca     
Tel.: +40264592951 
E-mail: sincaicn@yahoo.com  

Web: http://www.sincaicj.ro  

Dragi elevi, 

Dragi părinți, 
 

 Regulile de mai jos sunt extrase din Procedura privind organizarea și desfășurarea examenelor 

naționale – sesiunea iunie-iulie 2020, aprobată de Consiliul de administrație al Colegiului Național 

„Gheorghe Șincai”. Aceste reguli reprezintă, de fapt, aplicarea concretă a măsurilor dispuse în actele 

normative emise la nivel național pentru perioada stării de alertă, dintre care cel mai relevant pentru 

învățământul preuniversitar este Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății 

nr. 4267/18.05.2020. 

 Cinci aspecte sunt fundamentale pentru ca examenele să se desfășoare fluent și fără riscuri:  

 punctualitatea în ceea ce privește intervalele orare de sosire la școală; 

 păstrarea distanței fizice de 2 m între persoane, nu doar în incinta școlii, ci și înainte și după 

desfășurarea examenului, când tendința de a socializa este în mod natural crescută; 

 purtarea corectă a măștii de protecție (care să acopere gura și nasul) în permanență, atât timp 

cât elevii se află în clădirea colegiului; 

 prezentarea cărții de identitate la intrarea în examen (fără cartea de identitate nu va fi permis 

accesul – comisia și profesorii asistenți sunt în exclusivitate din alte unități de învățământ, iar 

recunoașterea candidatului nu va fi posibilă) 

 respectarea indicațiilor profesorilor asistenți (supraveghetori). 

Orarul a fost alcătuit astfel încât profesorii care predau la mai multe clase din cele incluse în programul de 

pregătiri să poată lucra cu mai multe grupe, iar grupele să fie decalate ca oră de început/final al activităților, 

având în vedere că arhitectura clădirii, cu o singură casă a scărilor, nu permite realizarea de circuite 

complet separate. 
 

Reguli de participare la examenul de bacalaureat 
 

SOSIREA ELEVILOR 

 Intrarea în curtea colegiului se face exclusiv de pe str. Baba Novac. 

 Elevii vor intra în curte după cum urmează: 

- în intervalul 7,45-7,55: elevii repartizați în sălile 41, 42 (traseul galben) și 34 (traseul verde); 

- în intervalul 7,55-8,05: elevii repartizați în sălile 29, 30  (traseul galben) și 45, 46 (traseul verde); 

- în intervalul 8,05-8,15: elevii repartizați în sălile 31, 43 (traseul galben) și 36, 48 (traseul verde). 

 Repartizarea elevilor pe săli se va afișa la avizierul din curtea colegiului în după-amiaza zilei 

de duminică. Repartizarea va fi diferită pentru fiecare zi de examen! Pentru zilele de miercuri și joi, 

repartizarea se afișează marți, respectiv miercuri după-amiază. 

 Elevii se vor deplasa pe traseele marcate în curte cu galben/verde, în funcție de sala în care sunt 

repartizați. 
 

TRASEUL PÂNĂ LA LOCUL OCUPAT ÎN SALA DE CLASĂ 

 Intrarea în școală se face ordonat, păstrându-se în permanență distanța de 2 m între persoane și 

urmând indicațiile profesorului aflat în curte. 
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 La intrare, după ce li se va măsura temperatura corporală, care nu trebuie să depășească 37,3ºC, 

elevii își vor șterge încălțămintea pe covorașul dezinfectant, apoi își vor dezinfecta mâinile cu ajutorul 

dispozitivului prevăzut în acest sens și își vor pune masca de protecție oferită de profesorul aflat la intrare. 

 Elevii vor urma apoi, traseul stabilit, marcat cu benzi galbene (pentru sălile aflate pe partea 

stângă), respectiv verzi (pentru traseul aflat pe partea dreaptă), amplasate la nivelul podelei, până la 

sala de clasă aflată la etajul I sau la etajul II. Accesul în sala de examen va fi permis doar după ce 

candidații își lasă obiectele personale (telefon mobil, geantă, pardesiu, notițe, caiete etc.) în sălile 

de bagaje: 32 pentru sălile de examen de la etajul I și 44 pentru sălile de examen de la etajul II.  

 La intrarea în sala de examen, fiecare elev se va așeza la locul indicat, în funcție de numărul 

alocat în lista sălii de examen. Dispunerea locurilor în sală este reprezentată grafic pe ușa de 

intrare a sălii, iar pe bănci/pupitre este marcat numărul alocat elevului.  
 

MĂSURI PENTRU DESFĂȘURAREA EXAMENULUI 

 Purtarea măștii de protecție este obligatorie, indiferent dacă elevul se află în sala de examen, pe 

traseul înspre/dinspre sală sau înspre/dinspre baie. 

 În fiecare sală de clasă există dezinfectant de mâini, care poate fi folosit la nevoie. 

 Candidatul care solicită să meargă la baie va fi însoțit de către profesorul asistent aflat pe coridor, 

până la intrarea în baie, și va fi apoi condus de la ieșirea din baie până în sala de examen. Atât la intrarea 

în baie, cât și la ieșire (după spălarea mâinilor cu apă și săpun), elevul își va dezinfecta mâinile cu ajutorul 

dispozitivului aflat la intrarea în baie. 
 

IEȘIREA DIN SALA DE CLASĂ ȘI DIN ȘCOALĂ 

 Ieșirea din sala de examen se face organizat, urmând același traseu semnalizat cu benzi 

galbene/verzi, ieșirea din școală, pe poarta dinspre str. Avram Iancu. 

 La poarta menționată elevii vor arunca masca de protecție într-un recipient indicat de către profesorul 

aflat la ieșire, își vor dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest sens și vor primi o nouă 

mască de protecție, cu care vor ieși din școală. 
 

Elevii sunt rugați insistent să evite aglomerările de persoane și să nu socializeze fără păstrarea 

distanței de siguranță de 2 m nici înainte de intrarea în școală, nici după părăsirea acesteia. 

Mult succes tuturor! 
 

Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 


