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HOTĂRÂREA NR. 11/07.11.2021 
Distribuție: 

 

Exemplar Compartiment Numele și prenumele / funcția Semnatura Data 

Exemplar 1 Management Director (dosarul Hotărâri ale 
Consiliului de Administrație) 

 07.11.2021 

Exemplar 2 Management Director adjunct  07.11.2021 

Exemplar 3 Secretariat Secretar şef  07.11.2021 

Exemplar 5 Management Director (spre afișare)  07.11.2021 

 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 07.11.2021; 
2. Realuarea cursurilor în format fizic începând cu 08.11.2021. 
 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 07.11.2021 văzând: 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 07.11.2021 propusă de președintele Consiliului de 

Administrație; 
2. ORDIN nr. 5.558/2.389/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al 

ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 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 

3. Ordinul comun ME nr. 5338 din 01.10.2021, MS nr. 1802 din 01.10. 2021pentru 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. 
 

În baza: 
a) Art. 15 al. (1) lit. a și k1 din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin  Ordinului ME nr. 5154 din 30 
august 2021; 

b) Articolul I. Articolul 3^1(1) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se 
realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 
60% din personal este vaccinat. 
(2) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate 
unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este 
vaccinat. 

 
1 art. 15 al 1 lit.k) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unității; Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin  Ordinului ME nr. 5154 din 30 august 2021; 
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(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea 
de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea inspectoratelor școlare 
județene/ISMB. 
(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de 
administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare 
județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin. (1)..  
ORDIN nr. 5.558/2.389/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al 
ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 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 
. 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 07.11.2021; 
 

Art. 2 . Începând cu data de 08.11.2021 se reiau cursurile cu prezență fizică, procentul de vaccinare  din 
Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia fiind mai mare de 60%.; 
 
Art. 3. Activitățile didactice se vor desfășura cu prezență fizică, cu respectarea condițiilor de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, conform preverilor legale si 
procedurilor interne; 

 
Art. 4. Se deleagă directorul colegiului pentru emiterea Deciziei pentru reluarea cursurilor cu prezență fizică și 
comunicarea prezentei Hotărâri a Consiliului de Administrație personalului didactic de predare și elevilor. 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11  voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13 (10 pentru și unul 

împotrivă) în prezența liderilor de sindicat, doamna Rădulescu Cristina și domnul Dăneț Gigi. 

 

Președinte Consiliul de Administrație 
Prof. Valeriu Cerbu 

Director 
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