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HOTĂRÂRE 

NR.40 / 31.01.2022 

 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

12.11.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 

precum şi în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

                                                        
 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1 Aprobă în unanimitate funcționarea online, pe o perioadă de 10 zile, din cauza 

confirmării pozitive cu virusul SARS-COV-2, a câte cel puțin 3 elevi din fiecare clasă, 

conform art.6 din Ordinul comun al M.E și M.S din 14.01.2022/13.01.2022, astfel: 

- Cls. II E - 26.01.2022 – 04.02.2022; 

- Cla. VII G – 28.01.2022 – 06.02.2022; 

- Cls. V D – 30.01.2022 – 08.02.2022; 

- Cls. V A – 31.01.2022 – 09.02.2022; 

- Cls. V B – 31.01.2022 -09.02.2022; 

- Cls. VI D – 31.01.2022 -09.02.2022; 

- Cls. VII F – 31.01.2022 – 09.02.2022; 

- Cls. IV E – 01.02.2022 – 10.02.2022; 

- Cls. VII A – 01.02.2022 – 10.02.2022. 

 

Art.2 Aprobă efectuarea orelor doamnei profesor pentru învățământ primar, Petrache 

Daniela, la clasa a III-a E, în perioada 28.01.2022 -02.02.2022, deoarece este contact direct al 

unei persoane depistată pozitiv cu virusul SARS-COV-2, de către doamna profesor pentru 

învățământ primar, Ispas Daniela. 

 

Art.3 Aprobă efectuarea orelor doamnei profesor pentru învățământ primar, Vlad Mariana, 

la clasa a IV-a A, în perioada 25.01.2022 -31.02.2022, deoarece este confirmată pozitiv cu  

virusul SARS-COV-2, de către doamna profesor pentru învățământ primar, Haritache 

Angelica. 

 

Art.4 Aprobă efectuarea orelor doamnei profesor de lb. engleză, Ștefănescu Valentina, în 

perioada 28.01.2022 -02.02.2022, deoarece este confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2, 

de către doamna profesor de lb. engleză, Lungu Dana. 

 

Art.5 Aprobă efectuarea orelor doamnei profesor de chimie, Dragomir Maria, în perioada 

30.01.2022 -08.02.2022, deoarece este confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2, de către 

doamna profesor de chimie, Ulmeanu Adriana. 
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Art.6 Aprobă efectuarea orelor doamnei profesor de matematică, Botoșaru Mariana, în 

perioada 31.01.2022 -07.02.2022, deoarece este confirmată pozitiv cu virusul SARS-COV-2, 

de către domnii profesori de matematică. 

 

 

Art.7 Aprobă desfățurarea orelor exclusiv online pentru clasa I D, coordonată de doamna 

profesor pentru învățământ primar, Grecu Nicoleta, în perioada 30.01.2022 – 04.02.2022 și 

clasele I C și a III-a D, coordonate de doamna profesor pentru învățământ primar, Gruev 

Anca, în perioada 31.01.2022 – 09.02.2022, acestea fiind confirmate pozitiv cu virusul 

SARA-COV-2, din cauza imposibilității asigurării unui înlocuitor calificat la fiecare clasă. 

  

 

 

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

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate și va fi comunicată prin afișare la sediul unității. 

 

 

              Întocmit      Președinte Consiliu de Administrație, 

Secretar Consiliu de Administraţie    Director, 

Prof. AIOANEI CRISTINA     Prof. FILIP VIOLETA 
 


