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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, 
 

 Informațiile și regulile de mai jos, dintre care o bună parte vă sunt deja cunoscute în urma ședințelor 

online cu părinții, sunt extrase din Procedura de desfășurare a activității în anul școlar 2020-2021, 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 în contextul 

epidemiologic actual, dintre care cel mai relevant pentru învățământul preuniversitar este Ordinul comun al 

ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5487/1494/31.08.2020. 

 Măsurile pot părea stricte, dar este important să înțelegem că, dincolo de aspectul lor legal, impus de 

normativele în vigoare, ele au rolul esențial de a reduce drastic riscul epidemiologic și de a-i proteja astfel 

pe copii, pe familiile acestora, dar și pe oricine altcineva care intră în contact cu oricare dintre membrii 

comunității șincaiste (elevi, profesori sau alți angajați ai școlii). Indiferent de cum privim fiecare dintre noi 

aceste reguli, trebuie să ne amintim că de aplicarea lor depinde nu doar sănătatea noastră, ci și a 

celorlalți, de aceea este necesar să acționăm împreună, gândindu-ne nu doar la noi, ci și la cei din jur.  

 Școala este pregătită să-i primească pe elevi în siguranță, profesorii și personalul nedidactic îi vor 

ghida pe tot parcursul activităților, dar, în esență, atenția și responsabilitatea fiecăruia dintre noi, copii sau 

adulți, va fi determinantă pentru binele tuturor. 

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

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

cât elevii se află în incinta colegiului; 

 igienizarea corespunzătoare și frecventă a mâinilor, precum și evitarea atingerii feței; 

 păstrarea distanței fizice între persoane, nu doar în incinta școlii, ci și înainte și după desfășurarea 

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

 punctualitatea în ceea ce privește sosirea la școală și intrarea la ore; 

 respectarea indicațiilor primite de la profesorii de la clasă, de la profesorii de serviciu, dar și de la 

ceilalți membri ai comunității șincaiste (direcțiunea, profesorul bibliotecar, personalul de pază și cel de 

curățenie etc.). 
 

Reguli generale de desfășurare a activității 
 

 Ținând cont de infrastructura școlară existentă, precum și de resursele umane pe care colegiul le are 

la dispoziție, deschiderea anului școlar 2020-2021 are în vedere funcționarea la anumite clase conform 

scenariului 1 („scenariul verde”, în care întregul colectiv al clasei este prezent la școală), iar la alte 

clase conform scenariului 2 („scenariul galben”, în care, alternativ, jumătate de clasă participă la ore la 

școală, iar cealaltă jumătate online, de acasă). Există însă suficiente resurse inclusiv pentru 

implementarea scenariului 3 („scenariul roșu”), în cazul în care va fi necesar. 
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Modul de organizare 

Clasele 

Față în față 

într-un singur schimb 

Față în față 

în două schimburi * 
Hibrid ** 

Ciclul primar 

- clasele: 

Clasele pregătitoare 

A, B, C, D 

Clasele a IV-a  

A, B, C 

I A, B, C 

II A, B, C 

III A, B, C 

--- 

Ciclul gimnazial 

- clasele: 

V A, V B, 

VIII A, VIII B 
--- 

VI A, VI B, 

VII A, VII B 

Ciclul liceal 

- clasele: 

IX A, IX B, IX C, IX D, 

XII A, XII B, XII C, XII D 
--- 

X A, X B, X C, X D, 
XI A, XI B, XI C, XI D 

 

* Clasele I sunt în schimbul de dimineață, iar clasele a II-a și a III-a în schimbul de după-masă. În cazul în 

care situația epidemiologică nu se modifică radical pe parcursul anului școlar, clasele a II-a rămân pe tot 

parcursul anului școlar în schimbul de după-masă, iar clasele a III-a vor face schimb cu clasele I în 

semestrul al II-lea (clasele a III-a în schimbul de dimineață, iar clasele I în schimbul de după-masă) – v. 

Anexa 1. 

** O jumătate de clasă participă la ore față în față, cealaltă jumătate participă la ore online, de acasă, în 

sistem „live streaming” (schimbul între cele două grupe se face o dată la două săptămâni). Distribuirea 

elevilor pe grupe se face în conformitate cu grupele de studiu al limbii engleze în regim bilingv, întrucât 

fiecare clasă este împărțită în două grupe de studiu, iar la clasele gimnaziale, distribuirea se face în ordine 

alfabetică. De regulă, toate evaluările scrise se vor susține la școală, față în față, conform unei 

programări. 

 

ORARUL ELEVILOR – ASPECTE GENERALE 

 

1. Durata orelor de curs a fost stabilită în funcție de ciclul școlar, de posibilitățile de alcătuire a unui orar 

coerent și viabil pentru toate cele trei scenarii prevăzute de Ordinul MEC-MS nr. 5487-1494/2020, ținând 

cont de activitățile în două schimburi la anumite clase, de numărul mare de ore din planurile-cadru 

pentru învățământul gimnazial și liceal, unde toate clasele colegiului sunt cu predare intensivă a limbii 

engleze (gimnaziu), respectiv bilingvă (liceu), precum și de timpul pe care elevii din ciclul primar pot să-l 

suporte în condițiile purtării permanente a măștii de protecție facială în incinta școlii. 

2. La toate clasele, în ambele corpuri de clădire, o parte dintre pauze va fi în sala de clasă, iar cealaltă în 

curțile din incintă, suficient de mari pentru a asigura în principiu distanțarea fizică între elevi. Clasele vor 

alterna pauzele în clase cu pauze în curtea școlii, cu schimbul, astfel încât, în mod constant, să 

nu existe un număr prea mare de elevi în curtea interioară. În pauzele din curtea școlii elevii vor fi 

supravegheați de către profesorii de serviciu, precum și de personalul de pază. În pauzele din sălile de 

clasă, elevii vor rămâne în săli, timp în care cadrele didactice schimbă sălile, în funcție de orar.  

3. Disciplinele cu mai multe ore pe săptămână vor avea programate în orar, unde este posibil, câte două 

ore consecutive într-o zi, astfel încât profesorul să nu schimbe sala de clasă și să poată asigura 

supravegherea elevilor în timpul pauzei din sala de clasă. 

4. Orele de educație fizică se vor desfășura preponderent pe terenul de sport și în curțile din cele două 

corpuri de clădire ale CNGS, în măsura permisă de condițiile meteorologice, iar în sălile de sport 

activitatea se va desfășura cu respectarea regulilor prevăzute de normativele în vigoare. 

 

Clasele primare – corpul B (Calea Dorobanților, nr. 72) 
 

 Durata orelor este în medie de 35 de minute, cu pauze de 10 minute. 

 Orele de începere și de finalizare a programului școlar pentru fiecare clasă din ciclul 

primar, sălile în care se desfășoară activitatea didactică, precum și schimburile 

pentru fiecare clasă sunt prevăzute în Anexa 1. 
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Clasele gimnaziale și liceale – corpul A (str. Avram Iancu, nr. 33)  
 

 Durata orelor de curs este de 40 minute, cu pauze de 10 minute.  

 Cursurile încep în fiecare zi la ora 8,30, ceea ce permite un decalaj față de celelalte 

unități școlare din zona centrală și evitarea aglomerărilor la prima oră a dimineții pe străzile 

Avram Iancu, Baba Novac și Mihail Kogălniceanu. Anumite clase vor începe cu un decalaj 

de una-două ore de curs: clasele în încadrarea cărora există profesori din grupele de risc și 

care nu vor primi aviz favorabil de la medicul de medicina muncii – în această situație CNGS 

este pregătit pentru desfășurarea online a orelor respective, conform unui orar special, la 

începutul, respectiv la finalul orarului general aprobat pentru clasele respective. 

 Cursurile la școală se termină cel târziu la ora 14,10, în funcție de numărul de ore din 

planurile-cadru de învățământ pentru fiecare clasă/specializare. 

 Aspectele generale referitoare la orar, distribuția claselor/grupelor și a sălilor sunt 

sintetizate în Anexa 2. 

 

SOSIREA ELEVILOR 
 

Clasele gimnaziale și liceale – corpul A (str. Avram Iancu, nr. 33)  
 

 Intrarea în curtea colegiului se face (conform repartizării din Anexa 2), în funcție de sala de 

bază alocată în corpul A, de pe str. Baba Novac și de pe str. Avram Iancu, în intervalul orar 7,50-8,20. 

La intrarea în incinta colegiului elevii își vor pune obligatoriu masca de protecție facială. În 

cazul în care, în mod excepțional, elevii nu vor avea la ei o mască nouă/nefolosită, vor avea la 

dispoziție măști de unică folosință, la ambele intrări din corpul A (din curtea școlii, cu acces de pe str. 

Baba Novac, respectiv la poarta dinspre str. Avram Iancu), precum și la ambele intrări din corpul B 

(dinspre str. Năsăud, respectiv de pe Calea Dorobanților). 

 Elevii care intră în curte de pe str. Baba Novac (majoritatea claselor) vor urma traseele marcate 

în curtea școlii: traseul galben și traseul verde, în funcție de aripa/nivelul din clădirea principală unde 

se află sala de clasă; marcajul limitează inclusiv distanța de siguranță între elevi. În interiorul clădirii, 

atât elevii care intră pe poarta dinspre str. Baba Novac, cât și cei care intră direct în clădire, de pe str. 

Avram Iancu, se vor deplasa pe traseul galben sau traseul verde, în funcție de sala de clasă 

repartizată. 

 Aceleași culori vor marca și traseele elevilor care au sălile de clasă în corpul adiacent clădirii 

principale („Căsuța din pădure”). 

 Repartizarea pe culori a claselor/traseelor este prevăzută în Anexa 2. 

 
 

Clasele primare – corpul B (Calea Dorobanților, nr. 72) 
 

 Intrările pe clase/schimburi, precum și alocarea pe clase a culorilor traseelor sunt 

prevăzute în Anexa 1. 

 Regulile de bază sunt aceleași ca în cazul corpului A. 

 

TRASEUL PÂNĂ LA LOCUL OCUPAT ÎN SALA DE CLASĂ 
 

 La intrarea în clădire elevii își vor dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest sens 

și vor urma apoi, în fiecare dintre cele două corpuri de clădire, traseul galben sau traseul verde, marcat 

cu autocolant la nivelul podelei, pe sensurile de circulație indicate de săgeți, până la sălile de clasă, 

unde, la intrare, își vor dezinfecta din nou mâinile. În fiecare sală de clasă există dezinfectant de mâini, 

care poate fi folosit la nevoie și în timpul orelor de curs, precum și un recipient cu capac, în cazul în care 

este nevoie de schimbarea măștii de protecție. 

 La intrarea în sala de clasă, fiecare elev se va așeza la locul indicat de „oglinda sălii”, în funcție de 

numărul din lista clasei/grupei (de exemplu, dacă în lista clasei/grupei un elev apare cu nr. 3, el va ocupa 



4/7 

în sala de clasă locul marcat cu nr. 3). Dispunerea locurilor în sală este reprezentată grafic pe ușa de 

intrare a sălii, iar pe fiecare bancă individuală este marcat numărul alocat fiecărui elev. În fiecare zi de 

cursuri, elevul va ocupa același loc în sala de clasă. Alocarea numerelor asociate dispunerii elevilor în 

băncile individuale se va realiza de către profesorii pentru învățământul primar, respectiv de către profesorii 

diriginți, ținând cont și de particularitățile elevilor (înălțime, deficiențe de vedere etc.). 

 

ACCESUL ELEVILOR ÎN GRUPURILE SANITARE (BĂI) 
 

 Atât la intrarea în baie, cât și la ieșire (după spălarea mâinilor cu apă și săpun și ștergerea lor cu 

prosoape de hârtie), elevul își va dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului aflat la intrarea în baie. 

 Se va evita intrarea concomitentă într-o baie a mai multor elevi, dacă toate cabinele sunt ocupate, iar 

profesorii de serviciu aflați în zonă (în măsura personalului existent) și persoanele responsabile cu 

curățenia vor asigura supravegherea intrărilor/ieșirilor elevilor în baie. 

 Băile vor fi igienizate și dezinfectate frecvent, inclusiv în timpul orelor de curs, dar este esențială 

respectarea normelor de igienă de către cei care le folosesc! 

 

IEȘIREA ELEVILOR DIN SALA DE CLASĂ ȘI DIN ȘCOALĂ 
 

 Ieșirea din sala de clasă se face organizat: de exemplu, elevii cu numerele 1, 2, 3, care ocupă locurile 

din față, ies primii, iar elevii cu numerele 26, 27, 28, aflați în spatele clasei, vor ieși ultimii.  

 Elevii urmează aceleași trasee ca la intrarea în școală/sala de clasă, pe sensul de circulație opus, 

semnalizat corespunzător prin săgeți amplasate la nivelul podelei. 

 La porțile de intrare-ieșire, elevii vor arunca măștile de protecție într-un recipient special și își vor 

dezinfecta mâinile cu ajutorul dispozitivului prevăzut în acest sens. 

 

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

distanței de siguranță, nu doar în timpul programului de la școală, ci și înainte de intrarea în școală și după 

părăsirea acesteia. 

 

Informații suplimentare veți primi pe parcurs de la profesorii pentru învățământul primar și profesorii 

diriginți, cu care vă îndemnăm să țineți o legătură cât mai strânsă. 

 

Așteptăm să ne (re)vedem cu drag și cu încredere.   

Succes tuturor! 

 

 

Conducerea Colegiului Național „Gheorghe Șincai” 
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ANEXA 1 
 

 

CICLUL PRIMAR 

Schema orară. Repartizarea sălilor și a claselor 

Corpul B – Calea Dorobanților nr. 72 
 

 

Nr. sălii 3 13 14 20 22 24 30 31 34 
 

7 

Etaj  parter parter parter etaj etaj etaj etaj etaj etaj parter 

Clasa 
 
Profesor înv. 

I B 
 

B. Pop 

I C 
 

M. Dan 

I A 
 

A. Mureșan 

IV B 
 

Adela Bere 

IV C 
 

V. Matiș 

IV A 
 

M. Cîmpean 

CP D 
 

G. Popescu 

CP C 
 

A. David 

CP B 
 

M. Abrudean 

CP A 
 

A. Pop 

Orar 8,00-11,00 8,00-11,00 8,00-11,00 8,00-11,30 8,00-11,30 8,00-11,30 8,15-11,00 8,15-11,00 8,15-11,00 8,15-11,00 

Intrarea în 
școală 

7,30-7,50 7,30-7,50 7,30-7,50 7,30-7,50 7,30-7,50 7,30-7,50 7,50-8,10 7,50-8,10 7,50-8,10 7,50-8,10 

Clasă 
 
Profesor 

III B 
 

C. Nemeș 

III A 
 

N. Ona 

III C 
 

M. Bacu 

   II B 
 

E. Popa 

II A 
 

C. Bere 

II C 
 

R. Pogan 

 

Orar 12,10-15,10 12,10-15,10 12,10-15,10    12,10-15,10 12,10-15,10 12,10-15,10  

Intrarea în 
școală 

11,40-12,00 11,40-12,00 11,40-12,00    11,40-12,00 11,40-12,00 11,40-12,00  

 

 

Schimbul I:  intervalul 7,30-7,50 – intrarea de pe str. Năsăud, curtea mică (cls. I); intrarea de pe str. Năsăud, curtea mare și prin gang, de pe Calea 

Dorobanților (cls. a IV-a) 

     intervalul 7,50-8,10 – intrarea de pe str. Năsăud, curtea mică (CP A); intrarea de pe str. Năsăud, curtea mare și prin gang, de pe Calea 

Dorobanților (CP B, C, D) 

Schimbul II:  intervalul 11,40-12,10 – intrarea de pe str. Năsăud, curtea mică (cls. a III-a); intrarea de pe str. Năsăud, curtea mare și prin gang, de pe 

Calea Dorobanților (cls. a II-a) 

    

Obs.TOATE IEȘIRILE SE FAC PE ACELEAȘI TRASEE CA LA INTRARE.
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ANEXA 2 
 

CICLUL GIMNAZIAL. CICLUL LICEAL 

Schema orară. Repartizarea sălilor și a claselor 

Corpul A – Str. Avram Iancu, nr. 33 

 

Schema orară 
 

Ora de curs 

Interval orar 

și pauze 

1 2 3 4 5 6 7 

Interval orar 8,30-9,10 9,20-10,00 10,10-10,50 11,00-11,40 11,50-12,30 12,40-13,20 13,30-14,10 

Pauză 9,10-9,20 10,00-10,10 10,50-11,00 11,40-11,50 12,30-12,40 13,20-13,30 --- 

 

 

Distribuirea sălilor și a claselor/grupelor. Culorile traseelor. Intrările și ieșirile 

 

GIMNAZIU 
 

Săli și 

grupe 

Clasele 

Sala 

Interval 
orar de 

sosire la 
școală 

INTRAREA  
și  

IEȘIREA 

Prezența elevilor în școală 

în sem. I: 

săptămânile 

* 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15 

Prezența elevilor în școală 

în sem. I: 

săptămânile 

* 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 17 

V A 6 (demisol) 8,05-8,20 Str. Baba Novac prezență integrală 

V B 36 (etajul I) 8,00-8,15 Str. Avram Iancu prezență integrală 

VI A 
61 (corp 

adiacent) 
8,05-8,20 Str. Baba Novac Grupa 1 Grupa 2 

VI B 
53 (corp 
adiacent) 

8,05-8,20 Str. Baba Novac Grupa 1 Grupa 2 

VII A 
59 (corp 
adiacent) 

8,05-8,20 Str. Baba Novac Grupa 1 Grupa 2 

VII B 3 (demisol) 8,00-8,15 Str. Baba Novac Grupa 1 Grupa 2 

VIII A 29 (etajul I) 7,55-8,15 Str. Avram Iancu prezență integrală 

VIII B 46 (etajul II) 7,55-8,15 Str. Baba Novac prezență integrală 
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LICEU 

Săli și 

grupe 

Clasele 

Sala 
Interval orar 
de sosire la 

școală 

INTRAREA  
și  

IEȘIREA 

Prezența elevilor în școală 

în sem. I: 

săptămânile 

* 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15 

Prezența elevilor în școală 

în sem. I: 

săptămânile 

* 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 17 

IX A 43 (etajul II) 7,50-8,10 Str. Baba Novac prezență integrală 

IX B 31 (etajul I) 8,05-8,20 Str. Baba Novac prezență integrală 

IX C 34 (etajul I) 8,05-8,20 Str. Baba Novac prezență integrală 

IX D 48 (etajul II) 7,50-8,10 Str. Baba Novac prezență integrală 

X A 15 (parter) 8,05-8,20 Str. Avram Iancu 
Grupa 1 

(engl. prof. C. Pal) 

Grupa 2 
(engl. prof. L. Filip) 

X B 30 (etajul I) 8,10-8,20 Str. Baba Novac 
Grupa 1 

(engl. prof. I. Hanchevici) 

Grupa 2 
(engl. prof. D. Tomoiagă) 

X C 42 (etajul II) 7,50-8,10 Str. Baba Novac 
Grupa 1 

(engl. prof. D. Tomoiagă) 

Grupa 2 
(engl. prof. C. Minulescu) 

X D 17 (parter) 8,10-8,20 Str. Avram Iancu 
Grupa 1 

(engl. prof. D. Grigorovici) 

Grupa 2 
(engl. prof. O. Lefter 

XI A 2 (demisol) 8,10-8,20 Str. Baba Novac 
Grupa 1 

(engl. prof. D. Grigorovici) 

Grupa 2 
(engl. prof. G. Telecan) 

XI B 45 (etajul II) 7,55-8,15 Str. Baba Novac 
Grupa 1 

(engl. prof. S. Gabor) 

Grupa 2 
(engl. prof. D. Torje) 

XI C 16 (parter) 8,00-8,15 Str. Avram Iancu 
Grupa 1 

(engl. prof. D. Terec) 

Grupa 2 
(engl. prof. L. Filip) 

XI D 50 (etajul II) 7,55-8,15 Str. Baba Novac 
Grupa 1 

(engl. prof. A. Curte) 

Grupa 2 
(engl. prof. S. Pop) 

XII A 41 (etajul II) 7,55-8,10 Str. Baba Novac prezență integrală 

XII B 18 (parter) 8,00-8,15 Str. Avram Iancu prezență integrală 

XII C 32 (etajul I) 8,00-8,15 Str. Baba Novac prezență integrală 

XII D 44 (etajul II) 7,55-8,10 Str. Baba Novac prezență integrală 

 

* În săptămâna 8 (2-6 noiembrie 2020) se desfășoară programul „Școala altfel”, după un orar special, în regim 

mixt (la școală și online), cu aprobarea ISJ Cluj.  

 


