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Nr. 57 /08.03.2021 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scenariului în care va funcționa Școala Gimnazială ”Alexandru Ivasiuc” din 8 martie 2021 

 

În conformitate cu  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 prevederilor Ordinului MENCS nr. 5079/31.08.2016, privind aprobarea  

Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ din învățământul 

preuniversitar, Ordinului MENCS nr. 4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului Elevului, 

Ordinului MEN nr. 3027 din  08.01.2018 privind ROFUIP, 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ivasiuc”  

nr. 601 / 03.09.2019, 

 Regulamentul Intern al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ivasiuc”, nr. 602/03.09.2019, 

 Regulamentul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Alexandru Ivasiuc”,  

nr. 597 / 02.09.2019, 

 OME nr.3459/06.03.2021 și MS nr 280/06.03.2021 pentru aprobarea măsurilor de  

organizare a activității în cadrul instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

 instrucțiunilor Cabinetului Secretarului de Stat, nr. 37/07.03.2021, 

 documentului Incidența cazurilor confirmate de COVID 19 din ultimele 14 zile,  

publicată de Direcția de Sănătate Publică Maramureș la data de 05.03.2021, ora 10:45, 

 în baza procesului-verbal al Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale  

,,Alexandru Ivasiuc’’ din 08.03.2021 

 

              Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Alexandru Ivasiuc’’ emite prezenta 

hotărâre 

                  

Art. 1. Se aprobă organizarea și desfășurarea cursurilor conform scenariului 3 – în unitățile 

administrativ-teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este 

mai mare de 3/1000 de locuitori, dar mai mică de 6/1000 de locuitori, astfel 

a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și 

elevilor din învățământul primar 

b) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a elevilor din clasele a 

VIII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție cu prezență fizică a 

maximum 15 elevi/clasă 

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor cadrelor didactice.  
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