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HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI  DE  ADMINISTRAȚIE 

Nr 366 din 27.09.2021 

 

Având în vedere:  

 apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul elevilor de la 

clasa IX A din cadrul unității de învățământ ”Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” 

Timisoara ( Raport medical Corona-forms) 

 apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul elevilor de la 

clasa XI A din cadrul unității de învățământ ”Colegiul Tehnic ”Emanuil Ungureanu” 

Timisoara ( Raport medical Corona-forms) 

                            

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

ulterioare; În temeiul Ordinului Comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului 

Sănătății nr. 5196/1756/03.09.2021 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 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 suspendarea cursurilor elevilor la clasele IX A și XI A din cadrul unității de 

învățământ Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu”  începând cu data de 28.09.2021 până la data de 

10.10.2021. 

Numărul total al elevilor înscriși în SIIIR (în clasele respective) - 40 elevi  

Numărul elevilor care își vor desfășura activitatea fizic în școală – 704 

Numărul elevilor care își vor desfășura activitatea online – 281 

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

carantină instituționalizată) - 18 

Numărul cadrelor didactice care își vor desfășura activitatea fizic în școală - 73  

Numărul cadrelor didactice care își vor desfășura activitatea online (infectate cu virusul SARS-CoV-2,  

aflate în izolare la domiciliu/ carantină la domiciliu/ carantină instituționalizată) - 3 

 

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  Colegiul Tehnic ” Emanuil Ungureanu” Timișoara; Un exemplar se transmite la 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș. 

 

 

Președinte Consiliul de administrație, 

       Director Adina Daniela MIOC                    Secretar Consiliul de administrație, 
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