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HOTARAREA nr. 112  din 27.01.2022 

 Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, intrunit in sedinta in data 

de 27.01.2022 

            În temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice  

- Art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

 Având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

- Ordinul nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

-Ordinul 82/3030/2022 privind modificarea Ordinul nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă suspendarea cursurilor pentru clasa  a VIII-a A pentru o perioadă de 

10 zile (27.01.2022-05.02.2022) începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz, 

iar ancheta epidemiologică va stabili  persoanele care vor fi testate și carantinate, conform 

criteriilor de suspendare a cursurilor scolare in unitatea de invatamant in contextul confirmarii 

unui caz/mai multor cazuri de COVID-19. 

Art. 2 Se aprobă reluarea activității cu prezență fizică la școală după 10 zile începând 

cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz pentru clasa a VIII a A începând cu data 

de 07.02.2022. 
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           Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

directorul unității de învătământ și compartimentul secretariat. 

Art. 4 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și 

se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,     Secretar, 

      prof. Iftime-Paulescu Iulia                  prof. Laioș Mihaela 

 

      


