
Ținând cont de Adresa de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, cu nr SB-2158 din 

data de 27.02.2020, în anexa 2, vă aducem la cunoștință: 

 

1. Având în vedere contextual epidemiologic actual cu privire la sindromul respirator acut și 

recomandările Ministerului Educației și Cercetării, pentru a nu accesa mai multe școli în 

timpul probelor, TOATE SECȚIUNILE CU PARTICIPARE DIRECTĂ, LA SIBIU, SE 

VOR ȚINE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” DIN SIBIU, str Zaharia 

Boiu.  

 

2. Inculusiv proba de test, pentru clasele V-XII, se va da în sălile de clasă de la Școala 

Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu. TOȚI elevii de la secțiunea TIC/test vor fi prezenți 

la centrul de testare la ora 9. Proba se va desfășura în intervalul orar 9.30-10.30 

În curând se va afișa și programul va fi afișat pe site. 

 

 

3. Vă rugăm să întocmiți un tabel nominal, conform anexei 1, cu elevii care vin la Concursul 

Național de Informatică și TIC, Dual PC cu număr de înregistrare din data de 12 

martie 2020. 

Tabelul scanat, sau poză după el, se va trimite pe adresa dualpcsb@gmail.com și originalul se va 

aduce la Școala Gimnazială „Regina Maria” din Sibiu, sâmbătă, 14 martie 2020, la ora 8.30, dnei 

profesor Chirilă Diana. Toți participanții, din toate județele, inclusiv din Sibiu!!!!! 

Elevii care nu apar în acest tabel, NU pot intra la testare! 

  



ANEXA 1 

ANTET ȘCOALĂ 

 

 

Tabel nominal cu elevii și adulții însoțitori care participă la Concursul Național de 

Informatică și TIC „Dual PC” în perioada 13-14 martie 2020 

Nr crt Nume prenume elev Clasa Prof. însoțitor 

1.     

2.    

3.    

…….   

…...   

 

Prin prezenta confirmăm că elevii din tabelul de mai sus au fost la cursuri în perioada 9-12 

martie 2020, sunt apți din punct de vedere medical și nu au călătorit în zonele de risc (ei sau 

contacții de familie/domiciliu). 

 

 

Director,      prof. însoțitor, 

     (nume complet, semnătură)     (nume complet, semnătură) 

…………………………………..   ………………………………….. 

 

 

 

Ștampila Unității Școlare 

  



Anexa 2 

 

 

 


