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           ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA 

 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 07 august 2020 cu ocazia ședinței extraordinare convocată de 

îndată a Consiliului local al municipiului Orăștie. 

 Convocarea Consiliului local s-a făcut cu o zi înainte de data stabilită. 

 Ședința Consiliului local se desfășoară prin mijloace electronice,   printr-o 

platformă online de videoconferință, iar la apelul nominal al d-lui jr.Fleșeriu Ciprian 

sunt prezenți 12 consilieri. Lipsesc consilierii locali Ardelean Dana Alina, Cîndea 

Lenuța Aurelia, Nuțiu Cosmin Ioan, Petre Radu Onuț, Pîndărelu Nicolae, Ștefănie 

Maria și Țambă Alin Adam. 

 La ședință participă jr.Fleșeriu Ciprian, d-na prof.Giurgiu Margareta, director al 

Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie și d-l prof.Roșu Mircea Ovidiu, director al 

Școlii Gimnaziale „D.Stanca” Orăștie. 

 D-l jr.Fleseriu Ciprian arată că, întrucât d-l consilier local Țambă Alin Adam, 

care a fost ales să conducă ședințele Consiliului local în perioada iunie – august 2020, 

nu este prezent la ședință, fiind în concediu legal, trebuie ales din rândul consilierilor 

prezenți un președinte care să conducă această ședință. În acest sens solicită 

consilierilor locali să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  

 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian propune ca președinte de ședință pe d-l 

consilier local Bulz Dionisie. 

 Propunerea se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Se adoptă Hotărârea nr.102/2020 privind alegerea președintelui ședinței 

extraordinare convocată de îndată din data de 07 august 2020. 

 Președintele de ședință, d-l consilier local Bulz Dionisie prezintă următorul 

proiect al ordinii de zi :  

 1.Analiza gradului de pregătire pentru începerea noului an școlar a unităților 

școlare din municipiul Orăștie și stabilirea unor măsuri necesare de intervenție pentru 

sprijinirea acestora. 

 Proiectul ordinii de zi este supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Președintele de ședință arată că, ședința a fost convocată în scopul analizării 

situației unităților școlare de pe raza municipiului Orăștie în vederea începerii anului 

școlar 2020/2021 în data de 14 septembrie. După cum se știe situația în țară datorită 

pandemiei nu este una prea bună, din luna martie elevii nu au mai fost prezenți la 

scoală, ci doar elevii claselor a VIII-a și a XII-a și mai mult ca sigur că și anul școlar 

viitor va fi sub semnul pandemiei și ar vrea sa știe cu ce poate Consiliul local și 
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Primăria să ajute și ce necesitați sunt în cele 4-5 unități școlare de pe raza 

municipiului Orăștie. 

 Pentru început îi dă cuvântul d-nei prof.Giurgiu Margareta, director al Liceului 

Teoretic „Aurel Vlaicu” Orăștie. D-na director arată că, liceul este aproximativ 

pregătit, pentru scenariul prezenței la școala a claselor a VIII-a și a XII-a împărțiți în 

două grupe, iar ceilalți elevi jumătate să fie prezenți la școală și cealaltă jumătate 

acasă. De asemenea, arată că, din punct de vedere al resursei umane, nouă profesori 

au aprofundat pregătirea pentru a preda în online, ceilalți urmând a veni din data de 17 

la școală pentru a aprofunda această sesiune. Elevilor le-a fost aplicat un chestionar 

pentru a se ști, dacă au conexiune și dispozitive și avem o imagine în acest sens. În 

ceea ce privește măștile de protecție, liceul are un necesar care ar ajunge pentru două 

săptămâni pentru scenariul cu prezența fizică a claselor a VIII-a și a XII-a și jumătate 

din celelalte clase, iar liceul dispune în prezent de dezinfectanți și speră că se vor 

primi fonduri, acelea pe care le-au declarat pe perioada pandemiei.  

 D-l director Bulz Dionisie arată că, din cele prezentate de d-na director se va 

lucra la școală doar cu elevii claselor a VIII-a și a XII-a. 

 D-na director Giurgiu Margareta arată că, vor fi prezenți la școală elevii acestor 

clase, precum și jumătate din elevii celorlalte clase. Fiecare clasă are în dotare câte un 

laptop, prin intermediul acestora se va face predarea online a cursurilor pentru elevii 

care vor fi acasă. 

 D-l director Bulz Dionisie întreabă în situația în care va trebui să fie toți elevii 

prezenți la școală, există posibilitatea respectării distanțării între aceștia. I se răspunde 

de către d-na director care arată că, măsura distanțării se poate respecta, doar cu 

resursa umana este o problemă, nu sunt destui profesori care să predea la clasele 

divizate în două. 

 În continuare, președintele de ședință îi dă cuvântul d-lui profesor Roșu Mircea 

Ovidiu, director al Școlii Gimnaziale „Dominic Stanca” Orăștie. Dânsul dorește să 

mulțumească pentru invitația de a participa la această ședință a Consiliului local și in 

special consilierilor locali care au     convocat-o, temă de discuție fiind extrem de 

importantă, fiindcă nu mai este mult timp și va începe un nou an școlar. În acest sens, 

la nivelul Școlii Gimnaziale „D.Stanca” s-a făcut o evaluare, poate cel mai bine ar fi 

să se meargă pe sistemul hibrid, pentru că, din punct de vedere al distanțării sociale, 

nu se poate respecta nici la clasele gimnaziale, iar la ciclul primar, in special la clasele 

pregătitoare și a I-a este foarte greu să rămână o jumătate din elevi acasă, aceștia 

trebuie sa lucreze împreună cu învățătorul, deci este destul de complicat, dar în 

situația de hibrid se vor descurca. Din alt punct de vedere, al normelor didactice 

dânsul consideră că este nerealizabilă, pentru că, numărul de posturi aproape se 

dublează, cel puțin cu 35-40%, ceea ce este aproape imposibil. În ceea ce privește 

substanțele dezinfectante situația la nivelul unității este una bună, iar acestea ar ajunge 

pentru 3 – 4 săptămâni, sunt necesare măști de protecție, mai ales elevii din clasele 

primare, acestea se pot rupe, pot să cadă pe jos, deci este nevoie de un număr mai 

mare de măști. De asemenea, mai arată că, este nevoie de asigurarea necesarului de 

dezinfectanți pentru a putea respecta normele impuse de Direcția de Sănătate Publică 
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și consideră că, ar fi necesar fie de un tunel, fie de termoscanere ca în spitalele mari, 

în situația în care un  copil vine dintr-o familie care este infectată cu acest tip de virus, 

vă dați seama ce se poate întâmpla într-o astfel de situație cu unitatea școlară 

respectivă. Totodată, arată că, trebuie să luăm toate măsurile care se impun pentru a 

nu fi puși în situația infectării copiilor și a cadrelor didactice, deci trebuie 

achiziționate termoscanere, este vorba de un număr de peste 600 de elevi care învață 

în această instituție școlară. De asemenea, mai arată că, trebuie să existe o colaborare 

între autorități pentru a se comunica instituțiilor de învățământ, situația numărului de 

cazuri, dacă sunt membri ai unei familii depistați cu acest virus, elevii care provin din 

cadrul acesteia să fie identificați și eventual izolați, pentru a nu răspândi virusul în 

colectivitate. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie, director al Școlii Gimnaziale „Dr.Aurel Vlad” 

Orăștie dorește să prezinte punctul de vedere al unității școlare pe care o conduce și 

arată că a avut și mai are pe stoc niște dezinfectanți și măști de protecție, care s-au 

folosit, iar pe lângă scenariile care s-au prezentat anterior mai apar niște situații mai 

aparte. Una dintre ele este faptul că, mai este nevoie de asistenți medicali, care să 

poată ajuta, școala are un număr de 900 de elevi, dacă punem 10 secunde pentru 

scanarea temperaturii la un copil vă dați seama cât timp este necesar pentru aceasta 

operațiune, deci cel puțin un asistent medical să fie detașat în acest scop. Totodată, 

arată că, au fost făcute unele calcule, iar sumele pentru dezinfectanți și măști de 

protecție se cam știu, s-a făcut o simulare, dacă se începe în data de 14 septembrie 

până la 1 noiembrie se pot descurca cu cea ce au în prezent pe stoc, dar nu poate face 

o apreciere foarte exactă. Ceea ce s-a consumat a fost cu două clase care au venit la 

școală timp de 8 zile pentru pregătirea examenului de capacitate și 3 zile pentru 

evaluarea propriu-zisă, dacă vor veni toți efectiv sau jumătate dintre aceștia cheltuiala 

și consumul va fi mult mai mare. În cazul în care se va merge pe scenariul „verde” 

apar un număr de 15-18 formațiuni în plus, care să fie gestionate de un număr de 8 

posturi de învățători  și 10-12 norme, deci avem nevoie de oameni care să fie plătiți, 

informare care va trebui transmisă și Inspectoratului Școlar. De asemenea mai este 

nevoie de săli de clasă, cele existente nu permit toate distanțarea necesară între elevi, 

avem și clase cu efective mai mari, deci ar mai trebui niște spații, există sala de 

ședințe și sala de sport, dar aceasta din urma, așa cum se știe și a fost informat și 

Consiliul local, nu poate fi folosită, în momentul de față nu mai are dușumea, este la 

nivel de beton, trebuie montat acel covor specific, au fost solicitați bani în acest sens, 

i s-a spus că, de ce a stricat sala, deci s-ar putea amenaja două clase cu respectarea 

distanțării între elevi. În aceste condiții, ar mai fi nevoie de personal nedidactic, 3-4 

oameni, este posibil să se lucreze pe două schimburi, dar e necesar a se aerisi sălile 

timp de 30 de minute între schimburi. Dacă luam în calcul scenariul hibrid, așa cum s-

a prezentat anterior este nevoie de aparatură cu ajutorul căreia să se poată desfășura 

orele și în mediul online, fiind necesar a fi achiziționată, dar hotărârile se vor lua de 

către Consiliul de administrație al unității școlare care vor purta întreaga răspundere. 

De asemenea, mai arată că, s-a făcut un sondaj în rândul părinților, iar 75 % din cei 

200 care au răspuns și-au exprimat dorința să vină copiii la școală și dacă ulterior vor 
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apărea cazuri de infectare vor sări în capul consiliului de administrație și al 

directorului, deci nu ne putem juca și situația trebuie tratată cu cea mai mare 

seriozitate. Deoarece, d-na director a Liceului Tehnologic „Nicolaus Olahus” nu este 

prezentă la ședință, a discutat cu dânsa și în mod sigur se confruntă în parte cu 

aceleași probleme, mai ales că, se lucrează la clădirea veche și daca nu se lucra și nu 

era pandemia, mai mult ca sigur nu ar avea spațiu necesar, ca să se desfășoare orele 

conform orarului, cu toate ca, mai are un corp de clădire și acolo este necesar un 

program pe două schimburi. Dânsul este de părere că, unitățile școlare trebuie să facă 

simulări interne și să vedem fiecare de ce ar mai avea nevoie, pentru ca, mai apoi să 

se întocmească și să se transmită informări către Consiliul local și Primărie, cu tot ce 

ne este necesar, ce soluții gândim ca sa le avansăm și așteptăm sprijin din partea 

Consiliului local și al Primăriei, alte administrații locale din țară au alocat bani de la 

bugetul local  pentru sprijinirea unităților școlare. Totodată, mai arată că, ideea 

avansată de d-l director Roșu Mircea Ovidiu de a se achiziționa un tunel de acces cu 

dezinfectant, este foarte bună, dar în condițiile în care, Școlii Gimnaziale „Dr.A.Vlad” 

i s-au alocat sume infime de la Consiliul local, nu știe dacă va avea loc o schimbare de 

optică. În concluzie, este nevoie și la această unitate de învățământ bani pentru măști 

de protecție, dezinfectanți, aparatură, personal nedidactic și este de părere că, în 3-4 

zile se pot transmite către Consiliul local și Primărie informările cu cele necesare. 

 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, în urma acestei ședințe, din 

câte a înțeles, trebuie făcute adrese din partea unităților școlare cu cele necesare și 

care vor fi transmise către Consiliul local și ulterior pe baza solicitărilor să se facă un 

proiect de hotărâre prin care să se aloce banii necesari. 

 

 D-l director Bulz Dionisie arată că, are rugămintea ca, informările unităților 

școlare să fie puse la dispoziția Consiliului local, în cazul în care este vorba de un 

proiect de hotărâre să-l putem iniția în cunoștință de cauză. 

 D-l consilier local Molocea Mihai Iulian arată că, se poate iniția un proiect de 

hotărâre de către consilierii locali prezenți și care să fie pus în aplicare de către 

executiv.   

 D-l consilier local Hendrea Ovidiu Cristian arată că, din câte a înțeles totul 

rămâne la hotărârea Consiliului local și întreabă dacă din partea Ministerului 

Educației și a Guvernului se oferă un sprijin sau nu. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, înspre Ministerul Educației se va 

înainta necesarul de cadre didactice, de posturi și de norme. 

 D-l consilier local Hendrea  Ovidiu Cristian arată că, a înțeles, dar dansul se 

referea la un sprijin financiar. 

 D-l consilier local Bulz Dionisie arată că, în momentul în care se vor înainta 

documentele către minister se poate solicita și alocarea de sume pentru acoperirea 

anumitor cheltuieli. 

 D-l consilier local Hendrea Ovidiu Cristian întreabă dacă aparatura promisă de 

minister a ajuns în școli. I se răspunde de către d-l director Bulz Dionisie care arată 

că, nu, singura aparatură care a venit au fost câteva tablete din partea Episcopiei 
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Devei și Hunedoarei, s-a solicitat prin chestionarele care au fost avansate și de dotarea 

cu aparatură și de câte mai este nevoie. 

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina întreabă că, dacă se va alege scenariul 

„verde” și este nevoie de cadre didactice și trebuie bani pentru materiale și nu vor 

veni la timp, ce se va întâmpla atunci?. I se răspunde de către d-l director Bulz 

Dionisie, că atunci vom alege modul hibrid, jumătate la școală, cealaltă jumătate 

acasă. 

 D-na consilier Rosu Mariana Dorina arată că, dacă se face un scenariu acum și se 

aprobă, iar în cazul în care nu vin bani de la Inspectorat sau din altă parte, se face 

atunci alt scenariu în timp ce copiii pierd zile de școală. 

 D-l consilier local Ionică Mircea arată că, sunt profesori, face parte dintre 

aceștia, care sunt de acord să meargă cu cealaltă jumătate de clasă după-masa fără să 

fie plătiți, trebuie verificat și acest fapt. De asemenea, crede că partea esențială a 

lucrului în clasa este să privești copiii, adică să existe feedback-ul, se uită tot timpul la 

copii să vadă dacă au înțeles. Dansul va fi de acord să împartă fiecare clasă la care 

predă, dimineața va merge pe ce îl plătește statul și după-masa în mod voluntar fără 

niciun fel de plată. 

 D-l director Bulz Dionisie arată că, d-l prof.Ionică Mircea a vorbit probabil în 

nume propriu, ar fi bine să mai fie și alții, dar a discutat cu unele cadre didactice care 

nu sunt de acord să vină să predea la clasă în condițiile actuale, preferă să facă orele 

online de acasă, fiindcă le este teamă să iasă în comunitate, să nu contacteze virusul. 

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina este de părere că, la fel ca și cadrele 

medicale și profesorii sunt în prima linie, nu puteți să îi lăsați să dezerteze, dacă nu 

doresc să vină să predea, să lase pe alții care vor, nu ne putem juca cu viitorul copiilor, 

care sunt viitorul acestei țări. 

 D-l director Bulz Dionisie arată că, are cunoștințe de păreri de genul acesta, sunt 

cadre didactice care și-au spus punctul de vedere cu privire la problemă. 

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina arată că, daca au asemenea păreri să 

stea acasă un an de zile și să lase pe alții care vreau să facă ceva, nu este de acord cu 

această chestie.  

 D-l director Bulz Dionisie arată că, o să pună aceste întrebări tuturor și vedem 

care vor fi părerile. 

 D-na consilier local Roșu Mariana Dorina arată că, ar trebui înștiințată școală, că 

în familia copilului X este un caz sau două și în acest caz acel copil fie nu să nu fie 

primit la școală și va face cursurile online sau două săptămâni stă acasă și recuperează 

ulterior, deci de aceea trebuie o mai bună colaborare între instituții.  

 D-na director Giurgiu Margareta arată că, în perioada 9-12 august, trebuie să 

comunicăm către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, cadru didactic care să țină 

legătura cu Direcția de Sănătate Publică. Totodată, arată că, a primit la școală un e-

mail, în care erau trecute persoanele din Orăștie care se aflau în izolare și crede că 

vom fi înștiințați la timp prin acea persoană de legătură, care sunt familiile cu 

probleme, fiecare școală a avut desemnat un cadru didactic care a ținut legătura cu 

Direcția de Sănătate Publică în acest scop. 
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 D-l director Bulz Dionisie arată că, dânșii nu au primit un asemenea mail și nu 

au avut o persoană desemnată să țină legătura cu Direcția de Sănătate Publică și vom 

vedea cine ne va informa și ne va ține la curent cu situația nominală sau măcar 

numerică a cazurilor din municipiul Orăștie.  

 D-l consilier local Sechi Dan Mihail arată că, Direcția de Sănătate Publică are 

baza de date, care este accesibilă cu un cod, medicii de familie au acest cod, directorii 

de scoli ar trebui sa solicite acest cod, dar Direcția de Sănătate Publică nu 

înregistrează toate cazurile sau mai corect nu ajung la dânșii toate informațiile, deci 

trebuie să avem grijă și să ne protejăm. 

 D-l director Roșu Mircea Ovidiu arată că, s-a gândit la un moment dat ca 

profesorii să poarte viziere, este un mod de a ne proteja pe noi și pe elevi în același 

timp și dorește să îl întrebe pe d-l consilier local Sechi Dan Mihail, medic în cadrul 

Spitalului Municipal Orăștie, dacă acestea sunt eficiente sau nu.  

 D-l consilier local Sechi Dan Mihail arată că, se pot purta, doar ca profesorii să 

se simtă mai bine din punct psihologic, dacă nu este contact la distanță mică, nu le 

vede rostul, este recomandată cadrelor medicale, care pansează, fac o injecție și stau 

la o distanță mai mică de ½ metru față de pacient, altfel sunt inconfortabile mai ales 

pentru cei care poartă ochelari, dar pentru o protecție sporită se recomandă masca 

purtată corect. 

 D-na director Giurgiu Margareta arată că, liceul teoretic dispune de două 

imprimante 3D cu ajutorul cărora în această vară au fost confecționate un număr de 

200 – 300 de viziere, se pot repune în funcțiune și să facem pentru colegii profesori de 

la unitățile școlare pentru siguranța lor aceste viziere. 

 D-l director Bulz Dionisie ține să îi mulțumească d-nei director Giurgiu 

Margareta pentru disponibilitate și ajutor în numele cadrelor didactice. Totodată, 

dorește să concluzioneze că, se așteaptă depunerea informărilor și solicitărilor de către 

toate unitățile școlare  adresate atât Primăriei Municipiului Orăștie, cât și Consiliului 

local și spre informarea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Totodată, solicită 

aceste documente să fie puse și la dispoziția consilierilor locali, vom vedea când vom 

organiza o nouă ședință, să facem un proiect de hotărâre în funcție de nevoile pe care 

le are fiecare unitate școlară.  

 Președintele de ședință supune la vot propunerea de a se transmite către Primăria 

Municipiului Orăștie și Consiliul local a informărilor și solicitărilor din partea 

unităților școlare de pe raza municipiului Orăștie în scopul asigurării de măști, 

dezinfectanți și alte materiale necesare în vederea prevenirii infectării cu virusul 

SARS – CoV 2.  

 Aceasta se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal. 

 

 

            Președinte de ședință,                                               Secretar General, 

             prof.BULZ Dionisie                                        jr.Teodor IORDAN 


