
 

Hotărârea nr. 15/ 02.02.2022 

cu privire la modificarea scenariului de desfășurare 

 a cursurilor încapând cu data de 03.02.2022 pentru clasa a X-a B; 

 

     Având în vedere modificarea scenariului de desfășurare 

 a cursurilor încapând cu data de 02.02.2022 pentru clasa a X-a B; 

În conformitate  cu: 

- art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG 932/2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteiapentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2; 

- Ordinul comun M.E.,M.S. nr.3330/82/2022 privind modificarea Ordinului comun  

nr. 5338/2015/2021 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; 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret” Buzău 

 

Hotărăşte 

Art.1.  Se  aprobă  trecerea în SCENARIUL 2 / ONLINE de desfășurare a  

cursurilor pentru o perioadă de 10 zile începând cu data de 03.02.2022 pentru 

clasa a X-a B, din cauza confirmării a trei cazuri de elev pozitivi SARS-COV-19 

într-o perioadă de 7 zile la această clasă .  La această  clasă toți elevii vor desfășura 

cursuri online. Revenirea la cursuri fizice a clasei va fi in data de 14 .02.2022 . La 

clasa a X-a B, elevii vaccinați sau cu certificat de trecere prin boală pot reveni la 

cursuri fizice după o perioadă de cinci zile, în data de 08.02.2022; 

Art.2. Directorul  va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

   Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

           Prof. dr. Cristina-Iuliana Iacob 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228899
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/228941
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/173372
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229693

