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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 129 

Din 21.04.2021 
 
           Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” comuna Cornu, 
județul Prahova, întrunit în ședința din data de 21.04.2021, 

            În conformitate cu: 

- Legea Educației Naționale 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 Educației Naționale 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 
modificările prevăzute în 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 în ședința Consiliului de Administrație din 07.09.2020,  prin 
care se stabilesc măsurile si modalitățile de desfășurare a activităților la Școala Gimnazială 
„Profesor Cristea Stănescu” în situația aplicării scenariului 1( scenariul verde -  situația în 
care toți preșcolarii și elevii merg la școală), conform Ordinului comun MS – MEC 
nr.5487/1497 din 04.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță; 

- Ordinul comun MS – MEC nr.5487/1497 din 04.09.2020 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 

- Ordin nr. 5447/09.09.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

- Ordin M.E. nr. 3459/06.03.2021, ordin M.S. nr.280/06.03.2021 și ordin al ministrului 
educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/04.02.2021 privind 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; 

- Ordin pentru modificarea metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobat prin OMEC nr.5991/2020. 

- Anexa OMEC 5991/11.11.2020 – Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022. 
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Având în vedere procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al școlii, 

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

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  – După discutarea și analizarea cererilor de prelungire a C.I.M înregistrate la 
secretariatul unității (Dragu Adina, cerere nr. 236 din 20.04.2021, pentru postul de educator 
la G.P.N. Cornu de Jos, Șchiopu Monica, cerere nr. 237 din 20.04.2021 pentru 5 ore Educație 
plastică și Grigore Ioana, cerere nr. 234 din 20.04.2021 pentru orele de Limba engleză 
rezervate directorului), se aprobă cu unanimitate de voturi atât cererile, cât și calificativele 
parțiale FOARTE BINE, conform Metodologiei aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020. 

 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 prin afișarea la 
avizier și prin postarea pe pagina web a școlii: www.scoalacornu.ro. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată instanței de contencios administrativ, cu 
respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Total membrii CA 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

Președinte Consiliului de Administrație,                         Secretarul Consiliului de Administrație, 

Director, Prof. Laura Șupeală      Prof. Inv. Preșc. Amalia Avram 

                                
                         

                                                                                        
                                     
                                                                                                            

LS LS 

mailto:scoala_cornuph@gmail.com
http://www.scoalacornu.ro/
http://www.scoalacornu.ro/

