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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 
Hotărârea Consiliului de administrație nr. 426 

Ședința din 5.11.2021 
 
 

 
Consiliul de administraţie al Colegiului Național Dimitrie Cantemir, întrunit în şedinţa din 5.11.2021, în 
conformitate cu: 
● Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
● Ordin comun nr. 5338//1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, art. 6, al. 1 și 2,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

● OME nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, al. 1, lit. jj; 

● OMEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, art. 20, al. 1, art. 22;  

● HCNSU nr. 99 din 05.11.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de 
învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19, art. 1, al. A, si a Ordinului comun 05.11.2021 pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, art. 3 1  , al. 1; 
  
Având în vedere că la data de 5 noiembrie 2021, rata de vaccinare a personalului angajat al 
unității de învățământ este peste 60% (65,43%), 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Începând cu data de 8.11.2021  se aprobă funcționarea tuturor claselor cu prezență fizică.. 
 
 
Art. 2 Directorul unităţii de învăţământ va comunica cadrelor didactice scenariul aprobat de CA și avizat de 
inspectoratul școlar, conform reglementărilor în vigoare, prin mijloace electronice. 
 
Art. 3 Cadrele didactice vor comunica scenariul aprobat tuturor părinților și elevilor prin mijloace electronice. 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul de administraţie în şedinţa din 5.11.2021, cu respectarea 
prevederilor Ordin comun nr. 5338//1082/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 şi a cerinţelor Instrucțiunii ME din 4 octombrie 2021 pentru punerea în 
aplicare a Ordinului nr. 5.338/1.082/2021 si cu Ordinul comun ME si MS din 5.11.2021.  
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