
 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 263 din 11.03.2020 

cu privire la stabilirea programului de lucru al angajaților pentru perioada de suspendare 

a cursurilor din data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, cu posibilitate de prelungire 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, comuna 

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în ședința extraordinară la data de   11.03.2020;  
                    Având în vedere: 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,  nr.6 din 09.03.2020, 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

- Comunicatul de presă M.E.C. DIN DATA DE 10.03.2020 privind Măsurile luate de M.E.C. 

ca urmare a Hotărârii nr.6 a CNSSU; 

- Hotărârea nr.3/10.03.2020 a CJSU Iași privind  măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare din data de 10.03.2020 

- Adresa  I.S.J. Iași nr. 2174/10.03.2020; 

- prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, cu modificărle completările ulterioare; 

-  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat 

prin OMENCS nr.5079 din 31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

- Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 

de învățământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS nr. 4619 / 2014; 
În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă programul de lucru al angajaților pentru perioada de suspendare a 

cursurilor din data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, cu posibilitate de prelungire, astfel: 

a) Cadrele didactice (42 persoane – din care 26 profesori navetiști) vor rămâne la domiciliu 

și vor desfășura activități didactice cu elevii, on-line,  pe grupurile de socializare 

messenger și/sau whatsapp; 

b) Program Contabilitate și Secretariat  (2 persoane localnice) – 9.00-11.00 – zilnic; 

c) Program personal nedidactic (9 persoane localnice) – 7.00-11.00 – zilnic; 

 Art. 2 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

 

 Director ,                                                        

        Prof. Galben Diana-Loredana                       Secretar, Matei Gabriela 

 
 

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 264 din 11.03.2020 

cu privire la modalitatea de recuperare a procesului de educațional pentru perioada de 

suspendare a cursurilor din data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, cu posibilitate 

de prelungire 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, comuna 

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în ședința extraordinară la data de   11.03.2020;  
                    Având în vedere: 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,  nr.6 din 09.03.2020, 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

- Comunicatul de presă M.E.C. DIN DATA DE 10.03.2020 privind Măsurile luate de M.E.C. 

ca urmare a Hotărârii nr.6 a CNSSU; 

- Hotărârea nr.3/10.03.2020 a CJSU Iași privind  măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare din data de 10.03.2020 

- Adresa  I.S.J. Iași nr. 2174/10.03.2020; 

- prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, cu modificărle completările ulterioare; 

-  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat 

prin OMENCS nr.5079 din 31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

- Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 

de învățământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS nr. 4619 / 2014; 
În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Modalitatea de recuperare a procesului de educațional pentru perioada de 

suspendare a cursurilor din data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, cu posibilitate de 

prelungire,  se va stabili în funcție de  durata suspendării cursurilor și hotărârile care se vor lua la 

nivel național și județean. 

 Art. 2 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

 

 Director ,                                                        

        Prof. Galben Diana-Loredana                       Secretar, Matei Gabriela 

 
 

 

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂREA NR. 265 din 11.03.2020 

cu privire la aprobarea Planului specific de continuitate pentru perioada de suspendare a 

cursurilor din data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, cu posibilitate de prelungire 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, comuna 

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în ședința extraordinară la data de   11.03.2020;  
                    Având în vedere: 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,  nr.6 din 09.03.2020, 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

- Comunicatul de presă M.E.C. din data de 10.03.2020 privind Măsurile luate de M.E.C. ca 

urmare a Hotărârii nr.6 a CNSSU; 

- Hotărârea nr.3/10.03.2020 a CJSU Iași privind  măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare din data de 10.03.2020 

- Adresa M.A.I. -  Departamentul pentru situații de urgență, nr. 1489/RA/05.03.2020 

- Adresa  I.S.J. Iași nr. 2174/10.03.2020; 

- prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, cu modificărle completările ulterioare; 

-  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat 

prin OMENCS nr.5079 din 31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

- Metodologia – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 

de învățământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS nr. 4619 / 2014; 
În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă planul specific de continuitate  pentru perioada de suspendare a 

cursurilor din data de 11.03.2020 până la data de 22.03.2020, cu posibilitate de prelungire, 

conform anexei. 

 Art. 2 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 

 

 Director ,                                                        

        Prof. Galben Diana-Loredana                       Secretar, Matei Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

Anexa la HCA nr.265 din 11.03.2020  

PLAN SPECIFIC DE CONTINUITATE 

 

1.Funcții esențiale identificate: 

- Conducerea școlii 

- Serviciul Secretariat  

- Serviciul Contabilitate 

2.Grupul de continuitate și ordinea la succesiune în cazul în carea titularul funcției 

este indisponibil/incapabil să-și exercite atribuțiile 

- Conducerea școlii – directorul școlii prof. Galben Diana-Loredana va fi suplinit, 

în ordinea următoare, de dir.adj. prof. Vasile Aioanei,  prof. Mariana Burlaciuc, 

prof. Mihai Constantinescu 

- Serviciul Secretariat – secretarul școlii Lăbușcă Viorica va fi suplinit de contabil 

Tescu Maria-Carmen și prof. Galben Diana-Loredana  

- Serviciul Contabilitate – contabilul școlii Tescu Maria-Carmen va fi suplinit de 

secretarul școlii Lăbușcă Viorica și prof. Galben Diana-Loredana 

 Delegarea atribuțiilor necesare funcționării instituțiilor fără discontinuitate 

sau cu întreruperi minime  va înceta în condițiile care au determinat delegarea 

încetează. 

3.Stabilirea datelor vitale 

            La secretatariatul școlii se  va găsi lista cu datele de contact ale personalului 

de continuitate și o listă cu chei de acces, parole și coduri. 

Toate activitățile care presupun comunicarea între Școala Gimnazială „Nicolae 

Iorga" Buhalniţa și alte instituții/persoane fizice se vor desfășura on-line prin 

intermediul adresei de email sc_buhalnita@yahoo.com sau telefonic la numerele 

0744702256 și 0741103337. 

 

 

 
 

 

 




