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HOTĂRÂREA NR. 1 

din 30.11.2021 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Moise Nicoară” Arad, având în vedere: 

 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar,  prin OMEN nr. 4619/22.09.2014, și OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru 

modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 Regulamentul de organizare şifuncţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016, cu modificările completările cu ordinul 3027/2018) 

 Ordinul nr. 5487/1.494/2020 de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2; 

 Ordinul 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, publicat în MO nr. 787 din 28 august 2020; 

 Ordonanță de Urgență nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 

nr. 1/2011; 

 ORDIN comun ME 5.338_2021 + MS 1.082_2021 privind aprobarea de măsuri organizare activități 

școli SARS-CoV-19; 

 Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (UAT) la data de 30/11/2021  

 Instrucțiunea Ministerului Sănătății nr. 2503/19.11.2021  

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 La Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad testarea periodică cu teste rapide antigen efectuate din 

probă de salivă se realizează la domiciliu, sub îndrumarea părinților/ reprezentanților legali.  

Art. 2 Conducerea Colegiului Național „Moise Nicoară” transmite, prin diriginți, procedura de 

administrare a testelor, conform Instrucțiunii Ministerului Sănătății nr. 2503/19.11.2021. 

Art. 3 Conducerea Colegiului Național „Moise Nicoară”, prin persoanele desemnate în acest sens, în 

colaborare cu Asociația de părinți și Cabinetul medical distribuie periodic testele rapide antigen primite 

de la ISJ Arad. 

Art. 4 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor celor implicați și se publică pe site-urile școlii. 
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