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          HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 123 

Din 01.04.2021 
 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu, 
județul Prahova, întrunit în ședința din data de 01.04.2021, 

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;  

- Ordin M.E. nr. 3459/06.03.2021, ordin M.S. nr.280/06.03.2021 si ordin al ministrului 
educatiei si al ministrului sanatatii nr. 3235/93/04.02.2021 privind 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 3449/05.03.21 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei  
VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-
2021. 

- OMEC 5455/31.08.2020 privind organizarea  si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii 
clasei aVIII-a , in anul scolar 2020-2021.  
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- Adresa MEC 26501/12.03.2021,41/SI/18.03.2021 referitor la organizarea si desfasurarea simularii 
probelor scrise , din cadrul examenelor nationale in anul scolar 2020-2021. 

- Procedura nr.26335/08.03.2021privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale 
pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat 
national in anul scolar 2020-2021. 

- Procedura nr. 25744/02.02.2018 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul 
sistemelor de supraveghere audio-video, in unitatile scolare din sistemul national de invatamant, pe 
perioada desfasurarii probelor si activitatilor specifice din cadrul examanelor nationale in anul 
scolar 2017-2018. 

- O.M. 3473/10.03.2021 privind metodologia, anexele 1,2,3, ale metodologiei  si calendarul de 
inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022. 

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

- Comunicat de presa  / 25.03.2021 – Adaptarea structurii noului an scolar la situatia epidemiologica 
actuala; 

- Anexa OMEC 5991/11.11.2020 – Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022. 

 

Avândîn 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 renuntarea in scris la calitatea de membru in Consiliul de Administratie 
al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu”  a doamnei profesor Raluca Turlea, cerere 
inregistrata cu nr.155/30.03.2021, Consiliul Profesoral s-a intrunit in data de 31.03.2021 si a 
hotarat cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei profesor invatamant prescolar Ioana Neagu 
ca membru in Consiliul de Administratie ; totodata, Consiliul Profesoral a desemnat-o pe doamna 
profesor pentru invatamant prescolar Amalia Avram sa indeplineasca functia de secretar al 
Consiliului de Administratie. 

 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. 
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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 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 
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