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Scenariul de funcționare CNGL Sibiu  

începând 08.02.2021  

Având în vedere că rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile la nivelul Municipiului Sibiu, 

raportată la data de 03.02.2021, este de 1,61/1000, conform art. 1, alin. (1), lit. b) din Hotărârea 

CNSU nr. 5/2021 și art. 3, alin. (1) din OMEC/OMS nr. 3235/93/2021, 

Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, întrunit în data de 

05.02.2021, propune aplicarea Scenariul 2 începând cu data de 08.02.2021, până la menținerea 

situației epidemiologice actuale. 

Conform art. 3, alin. (1) din OMEC/OMS nr. 3235/93/2021, în Scenariul 2: 

- Elevii claselor a VIII-a și a XII-a participă zilnic la cursuri, cu prezență fizică în 

unitatea de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

- Elevii claselor V-VII și IX-XI participă zilnic la cursuri în sistem online. 

Informații privind programul: 

1. Pentru săptămâna 08-12.02.2021 se păstrează orarul valabil în semestrul I. 

2. Orele față-în-față și online încep la fix și au o durată de 45 de minute. 

3. Clasele a VIII-a și o parte dintre clasele de a XII-a au fost mutate în alte săli de clasă, astfel 

încât să se asigure o distanță cât mai mare între elevi. Modificările sunt precizate separat. 

4. Elevii claselor a VIII-a și a XII-a și personalul unității de învățământ vor respecta cu 

strictețe măsurile de protecție stabilite și comunicate. 

5. În zilele în care au ore la clasele a VIII-a/a XII-a, profesorii pot desfășura activitatea online 

la celelalte clase în una dintre următoarele variante: 

a. Din sala clasei la care au oră, utilizând echipamentele și conexiunea la internet puse 

la dispoziție de școală. 

b. Din cancelarie utilizând laptop/tabletă/telefon personal cu internet asigurat personal. 

c. Organizează asincron (fișe de lucru) parțial/total orele imediat următoare/anterioare 

orelor clasele a VIII-a/a XII-a și se deplasează la domiciliu/la școală. 
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