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Avizat difuzarea pe pagina Web a instituției www.craesperanta.ro 

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr.16 din 05.11.2021 

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; 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;  

Având în vedere rata de vaccinare (69,23%) din cadrul C.R.A.E. Speranța din data de 

05.11.2021; 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRĂȘTE: 

ART.l. Se aprobă organizare și desfășurarea activităților didactice în sistem on-line, începând cu data 

de 08.11.2021, la instituția/unitatea de învățământ CRAE Speranța, din cauza situației justificate de 

infrastructură, nefinalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii în care unitatea nostră are sediul, lucrări 

contractate de Primăria Municipiului Timișoara, în conformitate cu art. 3 alin (2) din Ordinului Comun 

al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr. 5338/1082/01.10.2021. 

Numărul total al elevi/preșcolari înscriși în SIIIR - 0. 

Numărul elevi/preșcolari care își vor desfășura activitatea fizic în școală -0. 

Numărul elevi/preșcolari care își vor desfășura activitatea online - 302. 

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

carantină instituționalizată...) - 0. 

Nr. total clase/ grupe - 25 

Nr. clase/ grupe care își vor desfășura activitatea online - 25 

Numărul total al cadrelor didactice - 30 

Numărul cadrelor didactice vaccinate - 20 

Numărul cadrelor didactice care își vor desfășura activitatea fizic în școală - 0  

Numărul cadrelor didactice care își vor desfășura activitatea online (din motive justificate de 

infrastructură)  - 30 

Numărul total al personalului didactic auxiliar și nedidactic - 9 

Numărul personalului didactic auxiliar și nedidactic vaccinat - 7 

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 CRAE Speranța; Un exemplar se transmite la Inspectoratul Școlar Județean 

Timiș. 

Președinte Consiliul de administrație, 

Director prof. psih. Elena PETRICA, 
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