
                                  LICEUL BANATEAN  
                                     OTELU ROSU                                                                                                                     
 

 

 

 

Otelu Rosu  325700, jud. Caraş-Severin                                                                                        București, str. General Berthelot nr 28- 30,  

      str. Republicii nr. 10-12                                                                                                                             Sector 1 010168  

Tel./ Fax. 40 (0)255 530383                                                                                                                     Tel : 40(0) 21 405 57 06 

                e-mail:liceulotelurosu@gmail.com                                                                                                         Fax : 40(0) 21 310 32 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

www.edu.ro 

 

 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

 

 

 

ANUNȚ 

In atenția elevilor și părinților de la Liceul  Bănățean Oțelu Roșu. 

Luând in considerare: 

- Informarea DSP Caraș Severin , comunicată prin adresa ISJ 2739/12.03.2021 privitor la rata incidenței cumulate la 

nivelul localităților /județului Caraș Severin, respectiv numărului de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 

locuitori 

-rata de incidență cumulată la nivelul orașului Oțelu Roșu, la data de 12.03.2021 care este de 1,29 

Conform:  

- Ordinul comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății nr. 3.459/280/06.03.2021 modifică măsurile de 

organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2., art . 3, alin.1 

-  

Consiliul de Administrație al Liceului Bănățean Oțelu Roșu, intrunit la data de 12.03.2021, decide : 

1. Aplicarea scenariului 2 de organizare si desfășurare a cursurilor pe baza criteriului epidemiologic privind rata 

incidenței cumulate la nivelul localității,  care prevede : 

- Participarea zilnică cu prezență fizică in unitatea de invățământ a elevilor din clasele a XII -a , a XIII-a și a celor 

din anul terminal din invățământul profesional ( clasa XI-a) cu aplicarea si respectarea tuturor normelor de 

protecție. 

- Participarea zilnică in sistem on line a elevilor din celelalte clase / an de studiu ( clasele IX -XI, invățămțnt de 

zi , IX – XII – invățământ seral si clasele a IX-X-a invățământ profesional) 

- Stagiile de pregatire practică de la invățământul tehnic și profesional se vor desfășura cu prezență fizică, cu 

aplicarea și respectarea tuturor normelor de protectie. 

2. Scenariul de funcționare al unității școlare se va actualiza săptămânal cu referintă in fiecare zi de vineri in 

funcție de situația epidemiologică din săptămâna respective. 
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