
 

 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

privind desemnarea unui cadru medical pentru a asigura măsurile de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor în unitatea de învățământ, Scoala Gimnazială nr. 1 

Comuna Bicazu Ardelean, prin triaj epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii), în 

zilele de 15.06.2020 și 17.06.2020 în care se vor desfășura probele pentru examenul de 

Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a 

 

BÎRSAN CONSTANTIN IOAN, Primarul comunei Bicazu Ardelean, 

Având în vedere: 

- prevederile Ordinului MEC nr. 4220 din 08.05.2020 și Ordinului MS nr. 769 din 

08.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ; 

- adresa nr. 9610 din 03.06.2020 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, 

înregistrată la Primăria Comunei Bicazu Ardelean și raportul de specialitate nr. 4641 din 

09.06.2020 al asistentului comunitar, Barn Doina Maria, privind obligația noastră de a 

asigura prezența unui cadru medical în Școla Gimnazială nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean, 

în zilele de 15.06.2020 și 17.06.2020 în care se vor desfășura probele pentru examenul de 

Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, în scopul instituirii măsurilor de prevenire 

și combatere a îmbolnăvirilor în unitățile de învățământ prin triaj epidemiologic zilnic 

(măsurarea temperaturii); 

În temeiul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) lit. e,  art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 – Se desemnează asistentul medical comunitar, Barb Doina-Maria, pentru a 

asigura măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor în unitatea de învățământ, 

Scoala Gimnazială nr. 1 a Comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, prin triaj 

epidemiologic zilnic (măsurarea temperaturii), în zilele de 15.06.2020 și 17.06.2020 în care 

se vor desfășura probele pentru examenul de Evaluare Națională pentru elevii claselor a 

VIII-a. 

 Art. 2 – Prezenta dispoziție poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, modificată și completată. 

Art. 3 – Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va înainta şi va comunica 

prezenta  dispoziţie autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

PRIMAR,  

Bîrsan Constantin Ioan 

 

 

Nr. 142 din 09.06.2020 

                          Avizat pentru legalitate, 

                        Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 




