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Măsuri de organizare a activității în cadrul Casei Corpului Didactic a Municipiului București 

în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2 începând cu data de 25 octombrie 2021 

Având în vedere Hotărârea nr.3 din data de 21.10.2021 a Consiliului de Administrație al 

Casei Corpului Didactic a Municipiului București,  

În temeiul prevederilor Hotărârii Comitetul Municipiului București pentru Situații de 

Urgență nr.77/24.10.2021, art.29, alin (4); HG nr.91/22.10.2021, art.6, alin(1) și Hotărârii de 

Guvern pentru modificarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.1090/2021 publicată în 

Monitorul Oficial al României , partea I, nr.1013/22.X.2021, din data de 22.10.2021, art.12, 

alin(4): 

 

Începând cu data de 25.10.2021, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele 

instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital 

public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă 

rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 

de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

 

1.  Programul cu publicul pentru eliberare atestatelor și adeverințelor va fi următorul: 

Marți, interval orar: 9-13,  

Joi, interval orar: 12-16, 

 

Pe perioada   stării de alertă, atestatele și adeverințele se pot elibera și în format electronic (scanate 

în format pdf), în urma unei solicitări adresată directorului instituției pe adresa de mail 

ccdbuc@gmail.com. 

 

2. Audiențele se desfășoară online în baza unei programări prealabile:  

pe e-mail: ccdbuc@gmail.com;  

la telefon: (004)0213134901;  

 

- Director CCD București – d-na Briciu Nicoleta:   Joi: 12.00 – 16.00, 

- Compartimentul programe – d-na Bărbulescu Gabriela: Marți: 09.00 – 13.00, 

- Compartimentul proiecte – d-na Șubă Gabriela-Firuța: Joi: 12.00 – 16.00. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Briciu Nicoleta 
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