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MINISTERUL EDUCAȚIEI     

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 16/10.01.2022 
Distribuție: 

 

Exemplar Compartiment Numele și prenumele / funcția Semnatura Data 

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

 10.01.2022 

Exemplar 2 Management Director adjunct  10.01.2022 

Exemplar 3 Secretariat Secretar şef  10.01.2022 

Exemplar 4 Management Director (spre afișare)  10.01.2022 

 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 10.01.2022; 
2. Suspendarea cursurilor pentru 10 zile a clasei  X A cu prezență fizică datorită apariției unui caz confirmat 

de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2(în fiecare dintre aceste clase); 
3. Stabilirea secretarului consorțiului școlar din care unitatea dumneavoastră de învățământ face parte, 

pentru anul școlar 2022-2023.  
 

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 10.01.2022 văzând: 
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 10.01.2022 propusă de președintele Consiliului de 

Administrație; 
2. ORDIN comun ME nr. 82/13.01.2022 și MS 3030/14.01.2022 privind modificarea Ordinulului comun 

nr. 5338/2015/2021 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. Regulamentul – cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin OMECTS 
nr. 5488/29.09.2011 și Procesul verbal încheiat în cadrul ședinței de întâlnire a membrilor 
Consorțiului Preuniversitar de excelență 

 
În baza: 
a) Art. 15 al. (1) lit. jj, mm 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 2022; 

b) Art.61 din ORDIN comun ME nr. 82/13.01.2022 și MS 3030/14.01.2022 privind modificarea 
Ordinulului comun nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

 
1 Art. 6 - (1) La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARSCOV2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei 
clase/grupe de studiu, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile 
începand cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei clasei este dispusă prin decizia 
consiliului de administrație al unității de învățământ. 

ORDIN comun ME nr. 82/13.01.2022 și MS 3030/14.01.2022 privind modificarea Ordinulului comun nr. 5338/2015/2021 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 
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cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

c) art. 62 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare  
d) art. 1, alin. (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021;  
e) art. 19 din Regulamentul – cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin 

OMECTS nr. 5488/29.09.20112 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 10.01.2022; 

 
Art. 2. Se aprobă suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru o perioadă de 10 zile pentru clasa  XA  

datorită apariției a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARSCOV2 într-un interval de 7 zile 

consecutive (până în data de 21.01.2022) 
 
Art.3.  Aprobă asigurarea secretariatului Consorțiului Preuniveristar de excelență după cum urmează: 

N
r.

 u
n

it
ăţ

i P
J 

 

Denumirea 
consorţiului şcolar 

conform Contractului 
de parteneriat 

SECRETARIAT 
2021-2022 
cf. Art. 19 / 
OMECTS Nr. 
5488/2011 

SECRETARIAT 
2022-2023 
cf. Art. 19 / 
OMECTS Nr. 
5488/2011 

Denumirea unităţilor 
de învăţământ cu 

personalitate juridică, 
partenere în 

consorţiul şcolar 

Nivel de 
învăţământ  
(preşcolar / 
gimnazial / 

liceal / 
postliceal) 

Directorul  
unităţii 

şcolare cu 
personalitate 

juridică 
(nume / 

prenume) 

Durata contractului  
de parteneriat 

Data 1 Data 2 

1 

CONSORŢIUL 
PREUNIVERSITAR 
DE EXCELENŢĂ 
ALBA IULIA  

CERBU 
VALERIU 
NICOLAE 

BUCUR 
GABRIEL 
TEODOR  

COLEGIUL 
NAŢIONAL "HOREA, 
CLOŞCA ŞI CRIŞAN" 
ALBA IULIA 

LICEAL 
CERBU 
VALERIU 
NICOLAE 

01.09.2012 31.08.2026 

2 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
"AVRAM IANCU" 
ALBA IULIA 

GIMNAZIAL 
BUCUR 
GABRIEL 
TEODOR 

01.09.2012 31.08.2026 

3 

ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ 
"MIHAI EMINESCU" 
ALBA IULIA 

GIMNAZIAL 
POȘOGAN 
LAVINIA 
VALENTINA 

01.09.2012 31.08.2026 

 
Art 4. . Se deleagă directorul colegiului pentru punerea în aplicare a prezentei Hotărâri. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 11  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 
 

 

 
2 Art. 19 Reprezentanţii legali ai unităţilor de învăţământ preuniversitar asigură prin rotaţie, anual, secretariatul consorţiului 
şcolar.   

Regulamentul – cadru pentru organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare, aprobat prin OMECTS nr. 5488/29.09.2011  


