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HOTĂRÂREA nr. 31 din 08.11.2020 

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
 

 Consiliului de administraţie al Școlii Postliceale „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, întrunit în şedinţa 
extraordinară on-line din data de 08.11.2020, 

În temeiul: 
- OMEC nr. 5972/ 08.11.2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor 

şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar  
- 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);  

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului 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: 
- OUG nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea literei a) a 
art.7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă; 

- 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 08.11.2020 (ședință extraordinară desfășurată on-line) 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.  Se aprobă suspendarea activităţilor didactice care impun prezenţa fizică în Școala Postliceală ”Louis Pasteur” 
Municipiul Câmpina a elevilor, în perioada 09.11.2020 – 07.12.2020.  

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. 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 unității, 
conform prezentei hotărâri a consiliului de administrație. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi 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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