
MINISTERUL EDUCATIEI
Colegiul National,,Nicolae Grigorescu"
Municipiul CAmpina, Judetul Prahova

HOTARAREA NR. 2111 3.12.2021
CURSURI CU PREZENTA FlzCA 6.10.12.2021

Consiliul de administralie din Colegiul Nalional ,,Nicolae Grigorescu", Municipiul
C6mpina, intrunit in data de 3.1 .2021, in conformitate cu:

. Legea Nr. 1/05.01 .2011 - Legea Educaliei Nafionale, publicatd in Monitorul
Oficial al Rom6niei, Partea l, Nr. 18110.01.2011, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

. OMEN Nr. 4619122.09.2014 pentru aprobarea Metodologlel-cadru de organlzare
si funclionare a consiliului de administratie din unit6[ile de invdlimAnt
preuniversitar, cu modificdrile ulterioare;

. ORDINUL Nr. 316012017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea gi completarea
metodologiei-cadru de organizare 9i funclionare a consiliului de administrafie din
unitdlile de invdfdmAnt preuniversitar, aprobatd prin Ordinul Ministrului Educafiei
Na{ionale Nr. 461 912014;

o REGULAMENT-CADRU de organizare gi funcfionare a Consiliului de
administralie din unitdlile de invd[dmdnt general;

o ORDINUL MEC Nr. 544719.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare 9i func[ionare a unit5lilor de invdfdmdnt preuniversitar.

. Ordinul comun ME/MS nr. 5558i2389 din 5.11.2021 privind modificarea Ordinului
comun nr.5338/201512021 pentru mdsurile de organizare a activitdli in cadrul
unitililor de Invdfdmdnt in condilii de siguranfi epidemiologici pentru prevenirea
imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

o ROF CNNG, edilia a lX-a, Nr.1117118.05.2021 Si Rl CNNG edifia a lll-a ,nr.
1118118.05.2021

norAnAgre:

Articolul f.

in baza Ordinului comun ME/MS nr.5558/2389/5 noiembrie 2021 privind
mod ificarea Ord inulu i nr.53381201 512021 pentru aprobarea misuri lor de organizare a
activitdliiin cadrul unitSlilor de TnvdldmAnt in condilii de siguran!5 epidemiologicd
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





realizeaze pentru toate unitdlile de de invi{dm6nt preuniversitar in cadrul cdrora un
procent de minimum 60% din personal este vaccinat, CNNG CAmpina va continua
cursurile in format fizic pentru elevii din ciclul primar, gimnazial 9i liceal.
Procentul personalului vaccinat este de 83,95% la data de 3.12.2021.
Rata incidenlei pentru Municipiul Cimpina la data de 2.12.2021 este de 1,27 la mia
de locuitori. ln prezent nu este nici un elev gi nici un anjajat cu test pozitiv sau
contact direct.

Articolul 2

Prezenta hotdrAre va fi transmisd citre ISJ Prahova.
Prezenta hotdrAre va fi postatd pe site-ul gcolii, va fi afigatd la avizier gi

se va aduce la cunogtinla celor implicali.

Redactatd in Cdmpina, astdzi, 3 decembrie 2021, in doud exemplare.

Presed inte CA/Director,
Profesor Stan Roxana
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