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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
NR. 131 DIN 14.05.2021 

 
         Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu, 
județul Prahova, întrunit în ședința din data de 14.05.2021, 

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; 

- 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 

- Procedurilor de lucru adoptate în ședința Consiliului de Administrație din 07.09.2020,  prin 
care se stabilesc măsurile și modalitățile de desfășurare a activităților la Școala Gimnazială 
„Profesor Cristea Stănescu” Cornu 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; 

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

- Ordinul comun MS – MEC nr. 3235/93/2021 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 

- Ordinul comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății nr. 3.459/280/06.03.2021 
privind modificarea și completarea ordinului comun MS – MEC nr. 3235/93/2021 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 

 

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

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

mailto:scoala_cornuph@gmail.com
http://www.scoalacornu.ro/
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OME_MS_3459_280_2021.pdf
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. –  Se aprobă în unanimitate de voturi trecerea în șcenariul verde începând cu data de 

17.05.2021, având în vedere rata incidenței cumulative a COVID 19  la mia de locuitori de 0,71%, 

primită astăzi pe adresa de mail a școlii de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova. Acest lucru 

presupune participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu 

respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 

 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. Înv. Preșc. Amalia Avram
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