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HOTĂRÂREA nr. 30 din 27.10.2020 

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 Consiliului de administraţie al Școlii Postliceale „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 27.10.2020, 

În temeiul: 
- Ordinul comun MEC și Ministerul sănătății nr. 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, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 01 
septembrie 2020, partea a IV-a, pct. 6. Criterii de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de 
învăţământ în contextul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID-19, lit. a); 

- OMEN nr. 4619/ 22.09.2014 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 
din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (2);  

- OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar, art. 9 alin. (4) lit. c) și alin. (5), (7), (8); art. 21, alin. (1), lit. c); alin. 
(4), lit. z);  

- OSGG nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 
Standardul 2 “Atribuții, funcții, sarcini” și Standardul 4 “Structura organizatorică”;   

Având în vedere: 
- informarea d-nei ms. instr. Nan Georgeta, care semnalează apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu 

COVID-19 în clasa IIIB, la care este diriginte; 
- buletinul de analiza nr……./………..al elevei …………………..   
- OMEC nr. 5.545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 
- PV al ședinței CA din data de 27.10.2020  

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă suspendarea activităţilor didactice care impun prezenţa fizică a elevilor, la nivelul clasei IIIB, 
calificarea Asistent medical generalist, începând cu data de 28.10.2020, pentru o perioadă de 14 zile.  

Art. 2. Activităţile didactice vor fi desfăşurate în sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfăşurarea 
activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020. 

Art. 3. În perioada de suspendare a clasei, directorul unităţii de învăţământ va dispune realizarea următoarelor 
activităţi obligatorii:  
– curăţenia şi aerisirea claselor; 
– dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor unităţii de învăţământ (clase, holuri, toalete); 
– la reluarea cursurilor şcolare, personalul medico-sanitar va realiza un triaj epidemiologic riguros pentru 

identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri. 
Art. 4. Activităţile didactice prevăzute la art. 1 vor fi reluate cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă 

epidemiologică şi igienă sanitară. 
Art. 4.   Directorul unității de învățământ va emite decizia de suspendare a activităţilor didactice la nivelul clasei IIIB, 

conform prezentei hotărâri a consiliului de administrație. 
Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi afișată la avizierul unității și postată pe site-ul Școlii Postliceale ”Louis Pasteur” 

Municipiul Câmpina de d-l prof. Murariu Ciprian. 

      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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