CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 6 din 19.05.2020
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă extraordinară în data de 19.05.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie din data de
19.05.2020,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările
ulterioare.
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 55 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, Secțiunea a 5-a, Domeniul educație si cercetare;
- OUG nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15
mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte
normative;
- Ordinul comun nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-Cov-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;
- OMEC nr. 545/DGIP/2020 referitor la măsurile cu privire la reluarea activității în
sistemul de educație după încetarea stării de urgență;
- OMEC nr. 4249/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCŞ nr.
5079/2016;
- Ordinul comun MEC-MS nr. 4259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării;
- Ordinul comun MEC-MS nr. 4266/840/2020, pentru punerea în aplicare a măsurilor
privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;
- Ordinul comun MEC-MS nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire
și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile
publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării;

- Ordinul comun MMPS-MS nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la
locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
-Ordin nr. 4.135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau
întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line
- Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
-Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar
2017.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă procedura de acces elevi la activitatea de pregătire EN 8 din perioada
02.06 – 12.06.2020;
Art. 2. Se aprobă modificarea orarului online în perioada 02.06 – 12.06.2020 ;
Art. 3. Se aprobă programul personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic în
perioada 25.05 – 12.06.2020;
Art. 5. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina web
a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 6. Hotărârea de faţă poate fi atacată, potrivit art. 14 alin. (4) din Ordinul Ministrului
educaţiei naţionale nr. 4619/2014, la Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a
Contenciosului administrativ.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Director
prof. Zamfir Claudia Aurora

