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Ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație din data de 05.02.2021 cu privire la măsurile de 

organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-COV-2 potrivit ordinului comun ME/MS nr. 3235/93 din 04.02.2021, publicat în MO nr. 

122/05.02.2021 și adresei MS nr. 4059/05.02.2021 de comunicare a ratei de incidență cumulată calculată 

la 14 zile, a cărei valoare este de 1,9/1000 locuitori, începerea cursurilor în semestrul al II-lea se 

efectuează pe SCENARIUL 2 (participarea zilnică, cu prezența fizică a elevilor din clasele a XII-a 

liceu zi, a XIII-a liceu seral și a XI-a școală profesională și participarea la stagiile de pregătire 

practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, profesional și profesional dual, indiferent 

de scenariul epidemiologic). 

 

Elevii vor învăța astfel: 

 

Schimbul I (8:00 - 12:55) 

- clasa a XII-a A (Laborator fizică), etaj 1, corp A 

- clasa a XII-a B (sala 4), parter, corp A 

- clasa a XII-a C (sala 14), etaj 2, corp A 

- clasa a XII-a D (Mecatronică), parter, corp A 

 

13:00 – 13:55: Curățenie, dezinfecție, dezinfectare 

 

Schimbul II (14:00 - 18:55 respectiv 16:30 - 20:35 pentru clasa a XIII-a seral) 

- clasa a XIII-a Aseral (sala 12), etaj 2, corp A 

- clasa a XI-a Aprof (sala 8), etaj 1, corp A 

 

Având în vedere că în săptămâna 8-12 februarie 2021 clasele a IX-a - liceu zi intră în practică 

comasată, acestea vor funcționa astfel: 

- clasa a IX-a A (sala 3), parter, corp A 

- clasa a IX-a B ( Atelier electromecanică), parter, corp B 

- clasa a IX-a C (Atelier Estetică),etaj 1, corp B 

 

Prin urmare cadrele didactice vor veni fizic la școală în zilele în care au ore cu elevii din clasele 

menționate mai sus și vor rămâne în continuare să predea online la celelalte clase conform orarului. În 

zilele în care profesorii nu au ore la clasele precizate, vor preda online de acasă. 
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