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H O T Ă R Â R E A nr. 15/02.11.2020 

 
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol 

Andrei", Municipiul Ploiești, alcătuit din 15 membrii (6 cadre didactice, 3 

reprezentanți ai Consiliului Local, 1 reprezentant al Primarului, 2 reprezentanți ai 

agenților economici, 2 reprezentanti ai părinților, 1 reprezentant al elevilor), întrunit în 

ședința din data de 02.11.2020: 

Având în vedere: 

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

completările ulterioare; 

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

de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație în unitîțile de 

învățământ preuniversitar; 

• prevederile ORDINULUI COMNUN  nr. 5.487/1.494/2020 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 nr. 

804 din 1 septembrie 2020;  

▪ prevederile OMEC nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar publicat în Monitorul Oficial cu numărul 827 din data de 9 

septembrie 2020;  

▪ prevederile ROI al unității de învățământ nr. 8471/12.10.2020, aprobat în 

ședința C.A. din data de 16.10.2020; 

▪ prevederile ROF al unității de învățământ nr. 8472/12.10.2020, aprobat în 

ședința C.A. din data de 16.10.2020; 

▪ Buletinul de analiză cu codul FG-22-01/28.10.2020 emis de SJU Ploiești; 

▪ Buletinul de analiză cu codul 1005345200/30.10.2020 emis de Synevo 

România SRL; 

▪ Buletinul de analiza cu codul BA77290193/31.10.2020, emis de Laboratorul 

Medica Center Gral. 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art. 1 Având în vedere că trei elevi din clase diferite au fost confirmați pozitiv cu 

vorusul SARS COV 2 în urma testării RT – PCR, se suspendă cursurile întregii 

unități de învățământ pentru o perioadă de 14 zile. 

 

Art. 2 Suspendarea cursurilor se face în conformitate cu prevederile Anexei 1 la 

Ordinul Comun nr. 5487/1494/2020, punctul IV.6, litera b): "La apariția a 3 cazuri 

confirmate de îmbolnăvire cu COVID 19 în clase diferite ale aceleiași unități de 

învățământ, se suspendă cursurile școlare ale unității de învățământ pe o 

perioadă de 14 zile de la data de debut al ultimului caz". 

 

Art. 3 Pe perioada suspendării cursurilor se continuă procesul de predare – învățare 

– evaluare conform Scenariului 3 – Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la 

activități/lecții online. 

Art. 4 În perioada de suspendare a activității fizice a unității de învățământ, se vor 

realiza următoarele activități obligatorii: 

- Curațenia și aerisirea claselor; 

- Dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității de învățământ (clase, 

birouri, cancelarii, holuri, toalete).  

 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică spre avizare/aprobare instituțiilor competente. 

 

 
 
 
Voturi: 
Pentru - 12 
Împotrivă - 0 
Abțineri - 0 
Absenți - 3 
 
 

Președinte Consilul de Administrație 

Prof. Pană Magdalena 
 
 
 
 
 
 

Elaborat în trei exemplare 
 
 
 


