
26.10.2020 
Scenarii de funcționare avizate de către Inspectoratul Școlar Caraș - Severin și Direcția de Sănătate 
Publică Caraș – Severin:  
- trecerea la Scenariul 3 – ROȘU: 

• Școala Gimnazială Goruia și structura Grădinița cu Program Normal Goruia, începând cu 
data de 26.10.2020, datorită ratei de incidență/localitate; 

• Școala Gimnazială Armeniș și structura Grădinița cu Program Normal Armeniș, începând cu 
data de 26.10.2020, datorită apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în 
rândul cadrelor didactice; 

• Liceul Teoretic ”General Dragalina” Oravița propune suspendarea cursurilor școlare 
organizate în modalitatea ”față în față” la clasa a XI-a Matematică-Informatică, pentru o 
perioadă de 14 zile (26.10-09.11.2020), datorită apariției unui caz confirmat de îmbolnăvire 
cu virusul SARS-CoV-2 în rândul elevilor;  

• Școala Gimnazială Ciclova Română propune suspendarea cursurilor școlare organizate în 
modalitatea ”față în față”, la Grupa Mică de la structura Grădinița cu Program Normal 
Ciclova Română, pentru o perioadă de 14 zile (23.10-05.11.2020), datorită confirmării cu 
virusul SARS-CoV-2 a cadrului didactic care predă la această clasă; 

• Clubul Copiilor Caransebeș propune suspendarea cursurilor școlare organizate în 
modalitatea ”față în față” la cercurile ”Cultură și Civilizație Engleză” (6 grupe), ”Etnografie 
și Folclor” (3 grupe) și ”Informatică” (5 grupe), pentru o perioadă de 14 zile (26.10-
09.11.2020), datorită apariției unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în 
rândul cadrelor didactice și un contact direct cu cadrul didactic confirmat. 

- trecerea la Scenariul 2 – GALBEN (HIBRID): 

• Școala Postliceală ”Henri Coandă” Moldova Nouă, începând cu data de 26.10.2020, 

datorită resurselor materiale de la nivelul unității de învățământ; 

- trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezența tuturor elevilor ”față în față”: 

• Școala Gimnazială Zorlențu Mare și structura Grădinița cu Program Normal Zorlențu Mare, 
începând din data de 26.10.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5; 

• Școala Postliceală Sanitară ”Banatul” Caransebeș, începând din data de 26.10.2020, în cazul 
în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5; 

• Seminarul Teologic Ortodox ”Episcop Ioan Popasu” Caransebeș, începând din data de 
27.10.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5; 

• Școala Gimnazială Lupac și structurile arondate, Școala Gimnazială Clocotici, Școala 
Primară Rafnic, Grădinița cu Program Normal Lupac, Grădinița cu Program Normal 
Clocotici ș i Grădinița cu Program Normal Rafnic, începând cu data de 28.10.2020, în cazul 
în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5. 

Propunerile privind scenariile de funcționare avizate sunt prezentate în anexe. Dintr-un total de 

409 unități de învățământ preuniversitar la nivelul județului, 294 vor funcționa pe scenariul 

1 (cu 18 mai mult decât la ultima raportare), 58 (56 școli și 2 cluburi ale elevilor) funcționează pe 

scenariul 2, iar 57 (55 școli și 2 cluburi) vor funcționa pe scenariul 3-roșu (cu 9 mai puțin decât la 

ultima raportare), cu excepția grupelor sportive de performanță.  
 

În prezent sunt suspendate temporar cursurile, în modalitatea ,,față în față” pentru un număr de 
14 clase și 3 cercuri de la Clubul Copiilor Caransebeș. 


