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COMUNICAT DE PRESĂ 

05.02.2021 

   Începând cu data de 08.02.2021, conform prevederilor Ordinului comun, OME nr. 3235/04.02.2021 și OMS 
nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 
învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, și 
în funcție de rata de incidenţă prezentate Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea de către D.S.P. 
Tulcea în data de 05.02.2021, la nivelul localităţilor din judeţul Tulcea,  unitățile de invățământ din județul și 
municipiul Tulcea vor fi reluate cursurile, după cum urmează :  

- 103 unități de învățământ vor functiona după scenariul verde : 

- 39 de unități de invățământ vor functiona după scenariul galben; 

- 1  unitate de învățămant va functiona după scenariul roșu  

Scenariul Verde   presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu 
respectarea şi aplicare tuturor normelor de protecţie ; 

Scenariul Galben  presupune : 

 a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din 
învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din 
învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie 

b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

 Scenariul Roșu presupune : 

a)Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar  

b)Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu 

    Pentru activităţile ce se vor desfăşura cu elevii, în unităţile de învăţământ, vor fi respectate cu stricteţe 
prevederile OME nr. 3235/04.02.2021 și OMS nr. 93/04.02.2021. Fiecare unitate școlară a realizat  propriul 
scenariul de functionare, a fost aprobat în Consiliile de administrație ale școlilor, precum și al ISJ si sunt 
pregătite pentru reluarea cursurilor. 
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