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Distribuție:
Exemplar
Exemplar 1

Compartiment
Management

Exemplar 2
Exemplar 3
Exemplar 4
Exemplar 5

Management
Secretariat
Contabilitate
Management

Numele și prenumele / funcția
Director (dosarul Hotărâri ale
Consiliului de Administrație)
Director adjunct
Secretar şef
Administrator financiar
Director (spre afișare)

Semnatura

Data
08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021
08.10.2021

1.
2.
3.
4.

Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 08.10.2021;
Stabilirea scenariului de funcționare al unității școlare;
Decontarea navetei personalului didactic pentru luna septembrie 2021;
Încheierea contractului cu SC VIVA CONTROL SRL pentru utilizarea Platformei Viva SCIM (sistemul de
control intern managerial);
5. Activitatea online cu toate clasele colegiului în data de 15.10.2021.
Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 08.10.2021 văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 08.10.2021 propusă de președintele Consiliului de
Administrație;
2. 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;
3. Referatul nr. 1408/07.10.2021 cu privirea la decontarea navetei cadrelor didactcie pentru luna
septembrie și încheierea contractului cu SC VIVA CONTROL SRL pentru utilizarea Platformei Viva
SCIM (sistemul de control intern managerial) . https://viva-scim.ro/servicii/platforma-viva-scim
4. Graficul de desfășurare a concursului de director/director adjunct la nivel județean.
În baza:
a) Art. 15 al. (1) lit.k, jj, 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) Art.3 (1) din 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;
Art.3 (1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și
desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, după cum urmează:
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Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de
Scenariul 1 învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
Participarea zilnică în sistem online a elevilor cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea
Scenariul 2 cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe

c) Referatul nr. 1408/07.10.2021 privind decontarea navetei personalului didactic pentru luna septembrie
2021 și încheierea contractului cu SC VIVA CONTROL SRL pentru utilizarea Platformei Viva SCIM (sistemul
de control intern managerial) pentru a se facilita la nivelul colegiului:
• elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor instituției;
• stabilirea obiectivelor generale și specific;
• stabilirea activităților ce vor fi procedurate;
• elaboarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment;
• realizarea registrelor de riscuri;
• întocmirea situațiilor de raportare periodică.
d) OME nr. 4597_2021, ANEXA 8 la metodologie concurs directori 2021- Calendarul concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
Sesiunea 2021.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 08.10.2021;
Art. 2 . Având în vedere suspendare cursurilor la nivelul a cinci clase din colegiu se aprobă Scenariul 2 de
organizare și desfășurare a cursurilor (participarea zilnică în sistem online a elevilor cu aplicarea dispozițiilor
art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de
învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de
învățământ/conexede funcționare a suspendarea cursurilor clasei);
Art.3. Se aprobă Referatul nr. nr. 1408/07.10.2021 privind decontarea navetei personalului didactic pentru
luna septembrie 2021 și încheierea contractului cu SC VIVA CONTROL SRL pentru utilizarea Platformei Viva
SCIM (sistemul de control intern managerial)
Anexa 1 la prezenta Hotărâre
Art. 4 Se aprobă trecere în activitate online cu toate clasele colegiului în data de 15.10.2021 în scopul
facilitării organizării și desfășurării Concursului pentru ocuparea funcției de director, director adjunct la nivel
județean;
Anexa 2 la prezenta Hotărâre
Art. 5 Se deleagă directorul colegiului pentru punerea în aplicare a prezentei Hotărâri.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13 în prezența
liderilor de sindicat, doamna Rădulescu Cristina și domnul Dăneț Gigi.
Președinte Consiliul de Administrație
Prof. Valeriu Cerbu
Director
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