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HOTĂRÂREA nr. 23 din 25.09.2020 
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 Consiliului de administraţie al Școlii Postliceale „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, întrunit în şedinţa 
extraordinară din 25.09.2020, 

În temeiul: 
- Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, art. 96;  
- OMEN nr. 4619/ 22.09.2014 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. cc);  
- anexa la OMEC nr. 5.447/31.08.2020 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, art. 9, alin (3), (4), (7); 21, alin (4), lit. z) și aa);  
- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/ 

instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2, respectiv ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de 
învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 

- OMEC nr. 5.545/10.09.2020-Metodologie-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 
tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Ordinul 5617/23.09.2020, privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a 
elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar, în care sunt organizate secții de 
votare pentru alegerile locale 2020  

- Standardul 2 „Atribuţii, funcţii, sarcini” și Standardul 12 „Informarea şi comunicarea” din Ordinul 
Secretarului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice; 

În conformitate cu: 
- Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (UAT) la data de 24.09.2020, pentru 

perioada 10.09.2020 -23.09.2020, transmisă de ISJ Prahova prin poșta electronică în data de 24.09.2020, 
de 0,66 la nivelul municipiului Câmpina; 

- PV al ședinței CA din data de 25.09.2020; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.   În perioada 25.09.2020 – 29.09.2020 inclusiv, se suspendă activitatea didactică ce presupune prezența fizică 
a elevilor și personalului didactic în Școala Postliceală ”Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, întrucât în 
unitate este organizată secție de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile publice locale din 
anul 2020 

Art. 2. Activitățile didactice se vor desfășura în această perioadă în sistem on-line, conform prevederilor 
Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, 
precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin OMEC nr. 5.545/10.09.2020 

Art. 3.   În perioada 30.09.2020 – 02.10.2020 se menține scenariului de funcționare aprobat de membrii consiliului de 
administrație din Școala Postliceală ”Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, care reprezintă combinația între 
scenariul 1 și scenariul 2 de organizare și desfășurare a cursurilor.  
Propunerea pentru scenariul 2, a fost înaintată ISJ Prahova, prin completarea link-ului primit, în cursul zilei 
de 08.09.2020 (link-ul nu a permis alegerea unei combinații între scenarii). 
Hotărârea a fost luată ca urmare a analizei efectivelor de elevi din fiecare an de studiu si clasă, precum și a 
capacității tuturor sălilor de clasă, cu condiția respectării distanței de 1 m între băncile destinate elevilor. 

Art. 4.   Prezenta hotărâre va fi transmisă la ISJ Prahova, pe fax/e-mail de secretarul unității de învățământ.  

      Preşedinte consiliul de administraţie,                                                   Secretar consiliul de administraţie, 
                     prof. Badea Tatiana                                                                   ms. instr. Dumitrache Adelina 

Voturi: 

- pentru ………… 

- împotriva …….. 

- abțineri ………..                                                                                         Elaborat în 2 (două) exemplare  
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