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H O T Ă R Â R E A nr. 14/17.10.2020 

 

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 

extraordinară online  din data de 17.10.2020. 

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; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se anulează prevederile art. 1 din Hotarârea nr. 13/16.10.2020 a Consiliului de administrație 

al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești. 

Art. 2 Având în vedere faptul ca un cadru didactic a fost confirmat pozitiv cu virusul Sars Cov 

2 in urma testarii RT – PCR, in data de 16.10.2020, ora 23.45, conform Buletinului de analize 

cu codul BA 772889884, se suspendă cursurile intregii unități de învățământ pentru o 

perioadă de 14 zile. 
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Art. 3  Suspendarea cursurilor se face in conformitate cu prevederile punctului IV.6, litera g) " Scenariul 4: 

În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe 

cadre didactice (cadrele didactice din toate schimburile, în școlile cu mai multe schimburi 

de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de învățământ". 

Art. 4 Pe perioada suspendării cursurilor se continua procesul de predare-învățare-evaluare 

conform Scenariului 3 -  Participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online. 

Art. 5  În perioada de suspendare a activității fizice a unității de învățământ, se vor realiza 

următoarele activități obligatorii: 

- curățenia și aerisirea claselor; 

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

 


