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1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 12.10.2021;
2. Desfășura activități didactice în sistem online cu aprobarea ISJ Alba, chiar și în situația în care nu se
impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile 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.

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 12.10.2021văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 12.10.2021 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.
În baza:
a) Art. 15 al. (1) lit. a și 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 al. (2) 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 12.10.2021;
Art. 2 . Se aprobă desfășura activități didactice în sistem online chiar și în situația în care nu se impune
suspendarea cursurilor cu prezență fizică în condițiile art. 6 din Ordinul comun ME nr. 5338 din 01.10.2021,
MS nr. 1802 din 01.10. 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 în perioada 13.10.2021 -20.10.2021;
Art.3. Reluarea cursurilor în format fizic se va realiza pentru toate clasele în data de 21.10.2021 cu excepția
claselor aflate în carantină care nu expiră la data de 21.10.2021:
9B, 9E, 11E, 11F, 12 G care vor relua cursurile in format fizic în data de 25.10.2021;
9D, 10A, 10 B care vor relua cursurile in format fizic în data de 26.10.2021;
Art. 3. Se deleagă directorul colegiului pentru comunicarea prezentei Hotărâri Consiliului de Administrație al
ISJ Alba și în condițiile aprobării solicitării punerea ei în aplicare la nivelul colegiului.

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
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