
 

 
HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAȚIE 

Nr. 28 din 05.11.2021 

     Având în vedere rata de vaccinare din cadrul Liceul Teoretic „Bartók Béla” din data de 5 noiembrie 2021; 

     În temeiul prevederilor din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare; În 

temeiul Ordinului Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 5338/1082/01.10.2021 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, cu modificările și completările ulterioare; În 

temeiul prevederilor O.M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, 

educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul 

prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, aprobat prin 

O.M.E.C nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL  DE  ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1.  Se aprobă aplicarea scenariului 1 de organizare și desfășurare a cursurilor, începând cu data de 08.11.2021 

până la date de 12.11.21, la instituția/ unitatea de învățământ LICEUL TEORETIC ”BARTÓK BÉLA” și GRĂDINIȚA 

CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10. 

Numărul total al elevilor înscriși în SIIIR - 626 

Numărul elevilor vaccinați-74 

Numărul elevilor care își vor desfășura activitatea fizic în școală – 623 

Numărul elevilor care își vor desfășura activitatea online –3 

Numărul elevilor depistați COVID pozitiv (aflați în izolare la domiciliu/ carantină la domiciliu/ carantină 

instituționalizată...) – 0  

Nr. total clase/ grupe - 29 

Nr. clase/ grupe care își vor desfășura activitatea online - 0 

Numărul total al cadrelor didactice - 66 

Numărul cadrelor didactice vaccinate- 60 (90,91%) 

Numărul cadrelor didactice care își vor desfășura activitatea fizic în școală - 66  

Numărul cadrelor didactice care își vor desfășura activitatea online (aflate în izolare la domiciliu/ carantină la domiciliu/ 

carantină instituționalizată...) - 0 

Numărul total al personalului didactic auxiliar și nedidactic - 22 

Numărul personalului didactic auxiliar și nedidactic vaccinat – 16 (72,73%) 

ART. 2. Prezenta Hotărâre se redactează în 2 exemplare care sunt distribuite astfel: Un exemplar se atașează în dosarul 

- anexă al Registrului de hotărâri ale Consiliului de administrație al instituției/ unității de învățământ LICEUL 

TEORETIC ”BARTÓK BÉLA”; Un exemplar se transmite la Inspectoratul Școlar Județean Timiș. 

 


