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          HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 93  

Din 26.10.2020 

 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu, 

județul Prahova, întrunit în ședința din data de 26.10.2020, 

În conformitate cu: 

- Legea EducațieiNaționale nr. 1/2011;  

- Hotărârea de Guvern nr. 49/2014 privind modificările la Legea nr. 1/2011;  

- Legea nr. 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea EducațieiNaționale nr. 1/2011;  

- Ordinul MEN nr. 4619/23.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu 

modificărileprevăzuteîn Ordinul MECS nr.4621/10.08.2015 și Ordinul MEN nr. 

3160/09.02.2017; 

- Ordinul MENCS nr. 3590/15.06.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru 

învățământul gimnazial cu modificările și completările prevăzute în Ordinul MEN nr. 

4828/12.09.2018; 

- Procedurilor de lucru adoptate in sedinta Consiliului de Administratie din 07.09.2020,  prin 

care se stabilesc masurile si modalitatile de desfasurare a activitatilor la Scoala Gimnaziala 

„Profesor Cristea Stanescu” in situatia aplicarii scenariului 1( scenariul verde -  situatia in care 

toti prescolarii si elevii merg la scoala), conform Ordinului comun MS – MEC nr.5487/1497 

din 04.09.2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul 

unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta; 

- Ordinul comun MS – MEC nr.5487/1497 din 04.09.2020 pentru aprobarea masurilor de 

organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta 

epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

- Ordin nr. 5447/09.09.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.  

 

Având în vedere procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al scolii, 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Avand in vedere rata incidentei cumulative din 26.10.2020 de 1,66 pentru  comuna Cornu 

si lista primita de la I.S.J.PH. in care sunt specificate scenariile pentru unitatile de invatamant de 

pe raza judetului, Scoala Gimnaziala „Profesor Cristea Stanescu”si Gradinitele din Cornu de Sus, 

respectiv Cornu de Jos, isi vor desfasura activitatea, incepand cu data de 26.10.2020, in scenariul 
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galben, scenariu care se va mentine pana la modificarea datelor statistice privind numarul de 

infectari la nivelul localitatii. Se aproba cu unanimitate de voturi, 9 (noua) pentru.  

 Art. 2. – Prezenta hotărâre se înregistrează în Registrul de evidență a Hotărârilor Consiliului de 

Administrație și se păstrează la Dosarul Hotărârilor adoptate. 

Art. 3.–Hotărârea se va aduce la cunoștință tuturor persoanelor interesate prinafișarea la avizier și 

prin postarea pe pagina web a școlii: www.scoalacornu.ro. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța decontencios administrativ, cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prinLegea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completărileulterioare. 

 

 

 

Total membrii CA 9 

Prezenți 9 

Pentru 9 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

Președinte Consiliului de Administrație,   Secretarul Consiliului de Administrație, 

Director, Prof. Laura Șupeală      Prof. Inv. Preșc. Ioana Neagu 
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