
 

Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 253/10.02.2020 

Privind aprobarea cererilor privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal 

pentru anul şcolar 2020-2021 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 10.02. 2020, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, ale Legii nr. 

53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

         Potrivit art. 10 şi art. 14 din Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014, 

       Având în vedere Cererile privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal pentru 

personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul 

didactic I, în anul şcolar 2020-2021, conform art. 8(12) din Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 - 

Anexă la ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5259/12.11.2019      

  În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1  Se aprobă cererile profesorilor Burlaciuc Mariana, Aioanei Vasile, Sava Leonard, 

Surugiu Ioan privind reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, în anul şcolar 2020-2021.  

       Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii si 

va fi afisată prin grija secretarului CA. 

               

   Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                                      Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 



 

Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 254/10.02.2020 
Privind aprobarea cererilor privind completarea normei didactice  

la nivelul unității, pentru anul şcolar 2020-2021 

 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 10.02. 2020, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, ale Legii nr. 

53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

         Potrivit art. 10 şi art. 14 din Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014, 

       Având în vedere Cererile privind completarea normei didactice la nivelul unității, pentru 

anul şcolar 2020-2021 conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului de predare 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 - Anexă la ordinul ministrului educaţiei 

și cercetării nr. 5259/12.11.2019      

  În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1  Se aprobă cererile privind completarea normei didactice la nivelul unității, pentru 

anul şcolar 2020-2021, profesorilor Ciobanu Mariana, Aioanei Vasile, Gomei Nina, Melniciuc 

Mădălina, Irimia Adina-Elena, Burlaciuc Mariana. 

       Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii si 

va fi afisată prin grija secretarului CA. 

               

   Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                                      Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 

 



 

Consiliul de Administraţie   

HOTĂRÂREA nr. 255/10.02.2020 

Privind aprobarea disciplinelor opţionale pentru anul şcolar 2020-2021 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 10.02. 2020, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, 

         Potrivit art. 10 şi art. 14 din Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014, 

     Avand in vedere Metodologia de elaborare si procedura de aprobare a CDS; 

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2020, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1 Se aproba disciplinele opţionale pentru anul scolar 2020-2021. 

 Ar. 2 Comisia de curriculum si conducerea scolii vor inainta documentatia la ISJ pentru 

disciplinele optionale noi in vederea obtinerii avizelor legale.  

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii si 

va fi afisată prin grija secretarului CA. 

 

                 Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 

                  

 



 

Consiliul de Administraţie   

HOTĂRÂREA nr. 256/10.02.2020 

Privind avizarea încadrării/vacantarii posturilor/catedrelor pentru anul şcolar 2020-2021 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 10.02. 2020, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, ale Legii nr. 

53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

         Potrivit art. 10 şi art. 14 din Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014, 

       Având în vedere prevederile din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 şi 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului de predare din învățământul preuniversitar 

în anul școlar 2020-2021 - Anexă la ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 

5259/12.11.2019      

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se avizează fişa de incadrare/vacantare pentru anul şcolar 2020-2021. 

Art. 2 Directorul unităţii va înainta fişa de vacantare la compartimentul managementul resurselor 

umane al inspectoratului şcolar .  

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii si va fi 

afisată prin grija secretarului CA. 

               

   Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 



 
Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 257/10.02.2020 
Privind aprobarea calificativelor anuale ale  personalului nedidactic pentru anul  2019 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 10.02. 2020, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, ale Legii nr. 

53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

         Potrivit art. 10 şi art. 14 din Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014, 

       Având în vedere prevederile din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016  şi  că în 

şedinţa CA  s-au analizat fişele de evaluare a  personalului nedidactic pentru anul  2019 şi s-au 

stabilit punctajele finale şi calificativele anuale; 

     Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea şi ale  Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale 

imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată şi completată;      

     În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă punctajele  finale şi calificativele personalului nedidactic pentru anul 2019 , 

conform listei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

Art. 2 Cu drept de contestaţie în termen de 2 zile de la comunicare. 

Art. 3 Compartimentul secretariat va comunica, în termen legal, calificativele personalului 

nedidactic. Un exemplar al calificativului acordat se va ataşa la dosarul personal al fiecărui 

angajat. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii 

si va fi afisată prin grija secretarului CA. 

 

 Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 

 

 



Anexa H.C.A. nr. 257/10.02.2020 

 

 1.Bejenariu Ion –  BINE 

 2.Budeanu Dănuţ -  FOARTE BINE 

  3. Ciur Cristian  - FOARTE BINE 

  4.Trofin Lăcrămioara - FOARTE BINE 

  5.Budeanu Dana - FOARTE BINE 

  6. Bîrsan Petru-Florin - FOARTE BINE 

  7.Aştefănesei Florin - BINE 

   8.Chitaru Tatiana - FOARTE BINE 

    9.Chitaru Vasilica - FOARTE BINE 

 

                  

       

 

 

 

 

 Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Sinescu Roxana 

 




