
MINISTERUL EDUCAŢIEI  
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANTUL APOSTOL ANDREI” 

MUNICIPIUL PLOIESTI 
Strada Deditel  nr.4  Ploieşti Jud.Prahova 

Tel: 0244/531041 ; Fax 0244/531041 
                     e-mail : lts_aa@yahoo.com web: www.liceulsfantulandrei.ro   

 

 
H O T Ă R Â R E A nr. 26/12.11.2021 

 
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul 

Apostol Andrei", Municipiul Ploiești, constituit prin decizia nr.125/29.09.2021, 

întrunit în ședința de lucru din data de 12.11.2021, in baza convocatorului 

nr.6779/12.11.2021 

Având în vedere: 
 

❖ ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului sanatatii 5538/2015/2021  
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, cu modificarile si 
completările ulterioare 

❖ art.3.1, alin.1 din ordinul comun 5558/2389/05.11.2021 privind 
modificarea ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului sanatatii 
5538/2015/2021  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, cu 
modificarile si completările ulterioare 

❖ procentul de 71,15% de vaccinare in randul personalului angajat 
 
 

În temeiul prevederilor: 

▪ Legii Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului sanatatii 5538/2015/2021  
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, cu modificarile si 
completările ulterioare 

▪ OMEN 4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologia – cadru de 

organizare și funcționare a Consiliului de Administrație în unitîțile de 

învățământ preuniversitar; 

▪ Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ ROI al unității de învățământ nr. 8471/12.10.2020, aprobat în ședința C.A. din 

data de 16.10.2020; 

▪ ROF al unității de învățământ nr. 8472/12.10.2020, aprobat în ședința C.A. din 

data de 16.10.2020; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art. 1 In perioada 15-19.11.2021 se aplică Scenariului 1 de funcționare: 

"Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și 

elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de 

protecție." 

 
Art. 2 Prezenta Hotărâre se aplică începând cu data de 15.11.2021. 

 

Art. 3  Prezenta  hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru elevi, 

părinți, terți persoane) și la avizierul din cancelarie (pentru personalul unității de 

învățământ). 

 

Președinte Consilul de Administrație- 

Prof. Vasile Mircea Nicolae 

 


