COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”
510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA
TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165
www.hcc.ro
https://www.facebook.com/cnhccab

MINISTERUL EDUCAȚIEI

office@hcc.ro

Exemplar nr.........
HOTĂRÂREA NR. 6/06.10.2021
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
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
06.10.2021
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1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 06.10.2021;
2. Suspendarea cursurilor claslor IX A, XI G, XII A cu prezență fizică datorită apariției unui caz confirmat de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2(în fiecare dintre aceste clase);
3. Validarea statului de personal al colegiului (pentru toate categoriile de personal) pentru anul școlar 20212022.
Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 06.10.2021 văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 06.10.2021 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. Statul de personal al colegiului (pentru toate categoriile de personal) pentru anul școlar 2021-2022.
În baza:
a) Art. 15 al. (1) lit. l, 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.6 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
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 06.10.2021;

Art. 2 . Se aprobă suspendarea cursurilor clasei IX A, XI G, XII A cu prezență fizică datorită apariției unui caz (în
fiecare dintre aceste clase) confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 după următorul calendar:
06.10.2021
14.10.2021
(Intre ora 9-12)
15.10.2021
20.10.2021

Suspendarea cursurilor cu prezență
fizică pentru o perioadă de 14 zile
Testarea elevilor (cu acordul
părinților) în cabinetul medical școlar
al Colegiului
Reluarea cursurilor pentru elevii
testați negativ și cei vaccinați
Reluarea cursurilor cu prezență fizică

Activitatea didactică continuă online
Elevii care nu se prezintă la testare reiau cursurile
cu prezenta fizică după 14 zile de la suspendarea
acestora.

Art.3. Se validează statul de personal al colegiului (pentru toate categoriile de personal) pentru anul școlar
2021-2022 conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre;
Art. 4 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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