
MTNTSTERUL EDUCATTET

Colegiul Nalional,,Nicolae Grigorescu"
Municipiul Cdmpina, Judetul Prahova

HOTARAREA NR. 194t 12.11.2021

CURSURI CU PREZENTA FlzICA diN 15.11.2021

Consiliul de administralie din Colegiul Nalional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul
Cdmpina, intrunit in data de 12.11.2021, in conformitate cu:

Legea Nr. 1/05.01 .2011 - Legea Educaliei Nationale, publicati in Monitorul
Oficial al Romdniei, Partea l, Nr. 18110.01.2011, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;
OMEN Nr. 4619122.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
si funcfionare a consiliului de administratie din unitilile de Tnvdldm6nt
preuniversitar, cu modificdrile ulterioare;
ORDINUL Nr. 316012017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea 9i completarea
metodologiei-cadru de organizare gi funclionare a consiliului de administrafie din
unitS[ile de inv5fdmAnt preuniversitar, aprobatd prin Ordinul Ministrului Educafiei
Na{ionale Nr. 461 912014;
REGULAMENT-CADRU de organizare gi func[ionare a Consiliului de
administra[ie din unitdfile de invdldmAnt general;
ORDINUL MEC Nr. 544719.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare gi funclionare a unitd{ilor de invdldmAnt preuniversitar.
Ordinul comun ME/MS nr.555812389 din 5.11.2021 privind modificarea Ordinului
comun nr.5338/201512021 pentru mdsurile de organizare a activitdli in cadrul
unitdlilor de inv5lim6nt in condifii de siguran[d epidemiologicd pentru prevenirea
Imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
ROF CNNG, edilia a lX-a, Nr.1117118.05.2021 Si Rl CNNG editia a lll-a ,nr.
1118118.05.2021

HOTARA$TE:

Articolul 1.

ln baza Ordinului comun ME/MS nr.5558/2389i5 noiembrie 2021 privind
modificarea Ordinului nr.5338/201512021 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a
activitd{iiin cadrul unitililor de invd!5mAnt Tn condilii de siguran!5 epidemiologici
pentru prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Art. l. care prevede cd ,

incepdnd cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezen[d fizicd se



rcalizeaze pentru toate unit5lile de de invdfdmAnt preuniversitar Tn cadrul cirora un
procent de minimum 60% din personal este vaccinat, CNNG Cimpina va continua
cursurile in format fizic pentru elevii din ciclul primar, gimnazial 9i liceal.
Procentul personalului vaccinat este de 83,95% la data de 12.11.2021.
Rata incidenfei pentru Municipiul CAmpina Ia data de 11 .11.2021este de 6,79 la
mia de locuitori.

Articolul 2

Prezenta hotdrAre va fi transmisd cdtre ISJ Prahova.
Prezenta hotir6re va fi postatd pe site-ul gcolii, va fi afigatd la avizier si

se va aduce la cunostinfa celor implicali.

Redactatd in CAmpina, astdzi, 12 noiembrie 2021, in doud exemplare.

Pres,ed inte Cfu D i rector,
Profesor Stan Roxana

ZLR

Nr membrii CA 13 Observatii

Nr. membrii
prezenli la
sedinti

IJ

Nr. voturi pentru
Nr. voturi
imootrive

0

Ab!ineri 0


