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INFORMAȚII PENTRU ELEVI ȘI PĂRINȚI 

 

 

În contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Hotărârea CNSU nr.5/03.02.2021 și 

cu Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, coroborate cu rata 

incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (UAT) la data de 04.02.2021, 

pentru perioada 21.01.2021-03.02.2021, care, în Municipiul Cluj-Napoca este mai mare de 3 la 

1000 locuitori, la nivelul Colegiului de Servicii în Turism”Napoca” s-a adoptat Scenariul 3 de 

organizare și desfășurare a cursurilor unității de învățământ începând cu data de 8.02.2021, în 

anul școlar 2020-2021. 

Această hotărâre a Consiliului de Administrație din data de 04.02.2021, se aplică până la 

modificarea contextului epidemiologic. 

 
În Scenariul 3 activitățile școlare se desfășoară în online. 

 

1. Extrase din Hotărârea CNSU nr.5/03.02.2021 

 
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art.1 - (1) Se propune reluarea activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și 

elevilor în unitățile de învățământ, după următoarele scenarii: 

a) Scenariul verde – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este 

mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru 

toate categoriile de antepreșcolari, preșcolari și școlari; 

b) Scenariul galben – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este 

mai mare de 1/1.000 dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori – activitățile care 

impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de 

învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, elevii claselor din 

învățământul primar, precum si pentru elevii claselor terminale din învățământul 

gimnazial, liceal, profesional si postliceal; 

c) Scenariul roșu – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este 

mai mare de 3/1.000 – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, 
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preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii 

și preșcolarii, precum și pentru elevii claselor din învățământul primar. 

.............................. 

(5) În situația modificării ratei de incidență cumulată, care determină încadrarea într-un alt 

scenariu din cele prevăzute la alin. (1), constatarea și modificarea scenariului se face în 

condițiile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Ordinului comun al Ministrului Educației și 

Cercetării și Ministrului Sănătății. 

 
 
 

Director, 

Prof. Camelia Varga 
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