
   

          
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
   Articolul  1. 
 

                  În baza Ordinului comun ME/MS nr.5558/2389/5 noiembrie 2021 privind 
modificarea Ordinului  nr.5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activității în cadrul unităților de învățământ  în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Art. I. care prevede că , 
începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezență fizică se 
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Consiliul de administraţie din Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu”, Municipiul 
Câmpina, întrunit în data de 6.11.2021, în conformitate cu: 

 

 Legea Nr. 1/05.01.2011 – Legea Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 18/10.01.2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 OMEN Nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările ulterioare;  

 ORDINUL Nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea și completarea 
metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației 
Naționale Nr. 4619/2014; 

 REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a Consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ general; 

 ORDINUL MEC Nr. 5447/9.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  

 Ordinul comun ME/MS nr. 5558/2389 din 5.11.2021 privind modificarea Ordinului 
comun nr.5338/2015/2021 pentru  măsurile de organizare a activități în cadrul 
unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

 ROF CNNG, ediția a IX-a, Nr.1117/18.05.2021 și RI CNNG ediția a III-a ,nr. 
1118/18.05.2021 
 

 

 

 

 



realizează pentru toate unitățile de de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un 
procent de minimum 60% din personal este vaccinat, CNNG Câmpina va relua 
cursurile în format fizic pentru elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal. 
Procentul personalului vaccinat este de 83,95% la data de 5.11.2021. 
Rata incidenței pentru Municipiul Câmpina la data de 5.11.2021 este de 9,82 la mia 
de locuitori. 
 
         Articolul 2 
 
                     Prezenta hotărâre va fi transmisă către ISJ Prahova.    
                       Prezenta hotărâre va fi postată pe site-ul școlii, va fi afișată la avizier și 
se va aduce la cunoștința celor implicați. 
 
 
                 Redactată în Câmpina, astăzi, 6  noiembrie  2021, în două exemplare.  
 
 
 
 
 Președinte CA/Director,  
 Profesor Stan Roxana                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr membrii CA 
 

13 Observații 

Nr. membrii 
prezenți la 
ședință 

13  

Nr. voturi pentru  10  

Nr. voturi 
împotrivă 

   3  

Abțineri 
 

   0  

 

 
 
 
 


