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Hotărârea nr. 3/11.01.2022 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământpreuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 

- Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic 

- Ordinului nr. 5338/1082/2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății 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 administrație al Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, întrunit în ședința din data de   

11.01.2022, hotărăşte: 

 

Art. 1 . Se aprobă cererile de transfer în/venire în unitate a elevilor ce îndeplininesc condiția de medie conf. art. 141 din 

ROFUIP,  a numărului maxim de elevi aferent formațiunii de studiu conf. art. 63, al.1, lit.e) din Legea Educației, cu condiția 

aprobării Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, iar pentru elevii ce nu îndeplinesc 

condițiile mai sus menționate, se resping cererile de transfer – venire în unitate. 

Art. 2. Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru 14 zile la clasa a X-a D, în perioada 10.01.2022 – 

23.01.2022 şi continuarea procesului de învăţământ în sistem online, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2)-(7) din 

Ordinul Comun. 

Art. 3. Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică pentru 14 zile la clasa a V-a B, în perioada 11.01.2022 – 

24.01.2022 şi continuarea procesului de învăţământ în sistem online, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2)-(7) din 

Ordinul Comun. 
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