
COLEGIUL NAŢIONAL
"VASILE LUCACIU"

BAIA MARE

MINISTERUL EDUCAŢIEI

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare,
din data de 29.04.2021 adoptă

HOT ĂRÂREA nr. 34

În temeiul Deciziei inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Maramureş nr. 2691 / 31.08.2020, privind numirea în funcţia de director a doamnei prof.
Bogdan Camelia-Laura, prin detaşare în interesul învăţământului;

În baza art. 94 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 , cu modificările şi
completările ulterioare;

În baza ordinului 4619/22.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar;

În baza hotărârii guvernului nr. 25/28.04.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar
a fi aplicate în şcoli în condiţiile pandemiei de COVID-19;

Având în vedere ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Sănătăţii
nr. 3755/560/29.04.2021 care modifică şi completează ordinul comun 3235/93/2021 pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în
condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Co V2;

Având în vedere indicele de 0,68/1.000 de locuitori pe ultimele 14 zile pe Baia Mare,
comunicat de DSP Maramureş;

Văzând Procesul-verbal al Consiliului de administraţie din data de 29.04.2021,
redactat în registrul de procese verbale al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu", Baia Mare,

Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional" Vasile Lucaciu" Baia Mare,
Întrunit la data de 29.04.2021, În baza voturilor exprima te şi consemnate În

procesul-verbal de şedinţă, adoptă următoarea hotărâre:

1. Se aprobă funcţionarea colegiului în scenariul 1 din ordinul comun sus-menţionat,
care prevede participarea zilnică a tuturor elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi
aplicarea tuturor normelor de protecţie.

Dacă până marţi, 04.05.2021, incidenţa va depăşi pragul de 111.000 de locuitori,
scenariul se va schimba automat şi se va trece în scenariul 2 din ordinul comun sus-menţionat.
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