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Anexa 5 - Criterii de stabilire a scenariului de derulare a activităţi 

 

Consiliul de administrație al colegiului  propune ISJ Neamț aplicarea scenariului de organizare 

și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata 

incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile 

raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează: 

Scenariul 1 Participarea zilnică a tuturor  elevilor, cu 

respectarea şi aplicarea tuturor normelor de 

protecţie. 

 

Incidența cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate este  mai mică 

sau egală cu 1/1000 de 

locuitori. 

Scenariul 2 a) Participarea zilnică, cu prezență fizică, a tuturor 

elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea 

şi aplicarea tuturor normelor protecţie. 

b) Participarea zilnică, în sistem on-line a 

elevilor din celelalte clase. 

Incidența cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate este mai mare 

de 1/1000 de locuitori,  dar 

mai mică sau egală cu 

3/1000 de locuitori. 

Scenariul 3 Participarea zilnică, în sistem on-line a 

elevilor din toate clasele gimnaziale și liceale. 
Incidența cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor 

din localitate este mai mare 

3/1000 de locuitori. 
 

În situații justificate de infrastructură și resursele existente, colegiul poate desfășura activități 

didactice în sistem on-line cu aprobarea ISJ Neamț. 

ISJ Neamț  și DSPJ avizează propunerea consiliului de administrație a colegiului și înaintează 

spre aprobare CJSU Neamț scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ. 

Propunerea este fundamentată pe baza informării DSPJ  cu privire la situația epidemiologică la nivelul 

fiecărei localități, precum și în funcție de infrastructura și resursele existente în fiecare unitate de 

învățământ. 

CJSU Neamț emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru reluarea cursurilor după 

vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie 
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Extras din Ordinul comun al MEC, nr. 3235, și MS, nr. 93, din 4 februarie 2021, pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 

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

publicat în MO, partea I, nr. 122/5.02.2021 

 

 

 

 

 


