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Hotărârea nr. 9/08.09.2020 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Regulamentului  - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei şi cercetării naţionale nr. 5.447/31.08.2020  

- Metodologia – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 

- Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei 

- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460./12.11.2018 

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetarii şi al ministrului sănătăţii nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor 

privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României 

- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de 

prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate 

structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

- Ordin comun 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 

 

Consiliul de administrație al Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, întrunit în ședința din data de 

08.09.2020, hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă calificativele personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul scolar 2019-2020. 

Art. 2. Se aprobă scenariul de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ. 

Art. 3. Se aprobă transferul elevilor - venire/plecare din unitate. 

Art. 4. Se aprobă procedurile operationale (de organizare a spaţiilor şi stabilirea circuitelor în unitatea de învăţământ; cu 

privire la modalitatea de desfăşurare a cursurilor; triajul elevilor; izolare elevi; curăţenie şi igienizare). 
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