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Anexa 2 

Organizarea sălilor de clasă  

• 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 montarea 

de separatoare transparente 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. 

• Va fi păstrată componența grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe perioada semestrului 

doar în situații justificate. Contactul între elevii din clase diferite va fi evitat; 

• 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“; 

• Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceștia nu vor mai schimba locurile 

între ei pe toată perioada cursurilor; 

• Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

• Este interzis schimbul de obiecte personale; 

• 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; 

• 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; 

• Trebuie evitate experimentele practice care necesită mișcare și/sau interacțiune strânsă între elevi. Elevii nu 

se vor muta din clasa de bază în laboratoare; 

• 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. 
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• 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. 

 

Extras din Anexa nr. 1 (GHIDUL privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19) la OMEC/OMS nr. 5.487/1.494/31 august 2020 

 

Organigrama clasei va fi realizată de diriginte împreună cu elevii în prima zi de curs, va fi afișată în clasă și o 

fotocopie va fi predată responsabilului care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 

la nivelul colegiului (dnei director adjunct Mihaela-Cătălina Tărcăoanu). 

Coșurile de gunoi cu capac și pedală, cu sac în interior vor fi plasate la nivelul fiecărui palier. 
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Repartizarea claselor pe săli 

Corp A și B 

Valabil începând cu data de 14.09.2020 

Clasa Corp clădire Scenariul 2 

Sala 

Nr. locuri/ 

Elevi 
5 A 0-4 30 

6 A 0-5 31 

7 A 0-3 30 

8 A I-5 27 

9 A B I-1 29 

9 B B I-2 29 

9 C B I-3 28 

9 D B I-4 28 

9 E B II-1 28 

9 F B II-2 28 

10 A A II-2 28 

10 B A II-9 31 

10 C A II-5 30 

10 D A I-2 30 

10 E A I-3 28 

10 F A II-3 33 

11 A A 0-2 29 

11 B A II-8 29 

11 C A II-6 (AEL) 32 

11 D A I-8 35 

11 E A II-1 30 

11 F B Laborator informatică 33 

12 A A I-7 29 

12 B A II-10 32 

12 C A I-6 29 

12 D A I-1 34 

12 E A 0-0 35 

12 F A 0-6 32 
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Notă: 

Săli grupe Corp A                                                     

0-7 laborator chimie – 19 locuri; Sală de lectură – 20 locuri; II-7 – 11 locuri. 

Sală izolare Corp A   

II-11 – 9 locuri 

Săli grupe Corp B                                                                                               

I-9 – 20 locuri; II-3 – 19 locuri, II-4 – 19 locuri, II-5 – 20 locuri, II-6 – 20 locuri, II-9 

– 19 locuri 

Sală izolare Corp B 

0-4 (ATOR)                           

 

 

 

 

 

 

 


