
 
 

Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 222/10.09.2019 

Privind aprobarea numirii coordonatorul pentru proiecte şi  

programe educative şcolare şi extraşcolare 

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

şedinţă în data de 10.09. 2019, 

         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 art.68 din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016  şi  

că în şedinţa CA  s-a aprobat propunerea CP privind coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare; 

     În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 10.09.2019, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă propunerea CP privind numirea doamnei profesor Pintilie Beatrice-Loredana 

coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, pentru anul școlar 

2019-2020. 

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. Sinescu Roxana-Maria 

                  

       

 



 

Consiliul de Administraţie  

Hotărâre nr. 223 din 10.09.2019 

                       cu privire la aprobarea componenţei nominale a formaţiunilor de studiu  

pentru anul şcolar 2019-2020 

  

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în sedinta ordinară la data de 10.09.2019. 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 10.09.2019 s-au analizat listele de înscriere 

pentru formaţiunile de studiu  pentru anul şcolar 2019-2020 şi s-a stabilit componenţa nominală 

pentru fiecare colectiv de elevi; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS nr. 

4619 / 2014; 

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat cu  OMENCS  nr 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările uterioare, 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1  Se aprobă listele de înscriere pentru formaţiunile de studiu  pentru anul 

şcolar 2019-2020 şi se stabileşte componenţa nominală pentru fiecare colectiv de elevi, conform 

listelor de înscriere prezentate în cadrul ședinței Consiliului Profesoral din data de 10.09.2019; 

 

Art.2  Compartimentele funcţionale ale unităţii şi diriginţii vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii, a 

tuturor persoanelor interesate si va fi afisată prin grija secretarului CA. 

  

 

 Presedinte C.A.,  

 Prof.Galben Diana-Loredana                                     Secretar,  

                                                                                                     prof. Sinescu Roxana-Maria 
 



 

 

Consiliul de Administraţie  

Hotărâre nr. 224  din 10.09.2019 

cu privire la aprobarea comisiilor de lucru 

pentru anul şcolar 2019-2020 

  

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în sedinta ordinară la data de 10.09.2019. 

            Având în vedere că în şedinţa CA din data de 10.09.2019  s-au analizat şi aprobat 

propunerile  Consililului Profesora,l întrunit în şedinţă pe data de 10.09.2019, privind comisiile 

de lucru şi componenţa acestora pentru anul şcolar 2019-2020, 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS nr. 

4619 / 2014; 

Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat cu  OMENCS  nr 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând cont de prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1  Se aprobă comisiile de lucru pentru anul şcolar 2019-2020, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

            Art.2  Compartimentele funcţionale ale unităţii vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii, a 

tuturor persoanelor interesate si va fi afisată prin grija secretarului CA. 

  

 

 Presedinte C.A.,  

 Prof.Galben Diana-Loredana                                     Secretar,  

                                                                                                     prof. Sinescu Roxana-Maria 

 
 



 

Anexa H.C.A. nr. 224  din 10.09.2019 

 

a) Comisii Metodice 

 

Comisia metodică a educatoarelor – responsabil prof. pt. înv. preșc. Asaftei Maria 

Comisia metodică a învăţătorilor – responsabil înv. Nica Eugenia 

Comisia metodică a diriginţilor – responsabil prof. Crețu Lilioara 

Comisia metodică „ Limbă şi comunicare” – responsabil prof. Sinescu Roxana 

Comisia metodică „Om şi societate” – responsabil prof. Irimia Adina 

Comisia metodică „Ştiinţe” – responsabil prof. Burlaciuc Mariana 

Comisia metodică „Sport, arte și tehnologii” – responsabil prof. Surugiu Ioan 

b)Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii(caracter permanent) 

 Galben Diana-Loredana – director, coordonator 

    Matei Marinela – profesor - responsabil 

   Pintilie Loredana-profesor - membru 

   Barnea Vasilica - profesor, membru 

   Ciobanu Laurenţiu – profesor, membru, reprezentant al sindicatului 

   Simina Iulia – reprezentant al părinţilor, membru 

   Urdea Maria – reprezentant al Consiliului Local 

c)Comisia pentru curriculum (caracter permanent) 

Responsabil  prof. Vînătoru Mihaela; 

  Membri   prof. înv. preșc. Asaftei Maria 

 înv. Nica Eugenia 

   prof. Sinescu Roxana 

   prof. Burlaciuc Mariana 

 prof. Irimia Adina 

   prof. Crețu Lilioara 

d)Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră (caracter permanent) 

Responsabil Prof. Soloncă Iulia 

  Membri     Prof. Ciobanu Laurenţiu 

             Prof. Barnea Vasilica 

e)Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă (caracter permanent) 



 

Responsabil  prof. Constantinescu Mihai 

Membri    Prof.Surugiu Ioan 

     Prof. Burlaciuc Mariana 

 f)Comisia pentru controlul managerial intern (caracter permanent) 

Responsabil  prof. Aioanei Vasile, director adjunct 

Membri      prof. Vănătoru Mihaela 

            Secretar Lăbuşcă Viorica 

   Contabil Tescu Maria-Carmen 

g)Comisia pentru  prevenirea  şi eliminarea violenţei, a faptelor de  corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţi 

(caracter permanent) 

Responsabil  prof. Melniciuc Ioana-Mădălina 

Membri:     prof. Aioanei Vasile – director adjunct; 

      prof. Ciobanu Alina 

      prof. Burlaciuc Mariana 

       Grigoraș Elena, reprezentantul părinţilor 

       Asp. Zurbagiu Cătălin, reprezentantul poliţiei 

h) Comisia pentru programe şi proiecte educative (caracter permanent) 

Coordonator prof. Pintilie Beatrice Loredana 

Membri:  prof.Crețu Lilioara – responsabil Comisia Metodică a Diriginţilor 

   inst. Matei Gabriela – responsabil colaborarea cu părinții 

   prof. Niagu Elena – responsabil coord. Consiliul Elevilor 

   prof.Irimia Adina – coordonator SNAC 

   prof. Oniceanu Adina – responsabil proiecte europene 

   Buzdugan Alina – reprezentantul părinţilor 

i)Comisia pentru întocmirea orarului (caracter temporar) 

Responsabil- prof. Sava Leonard 

Membri: - prof. Pintilie Loredana 

- prof. Melniciuc Mădălina 

j)Comisia de orientare şcolară şi profesională (caracter temporar) 

Responsabil- prof. Codreanu Cătălina 

Membri:  prof. Ciobanu Mariana 



 

   prof. Burlaciuc Mariana 
 

k)Comisia de urmărire a frecvenţei elevilor şi disciplină (caracter temporar) 

Responsabil prof. Ciobanu Alina 

Membri:  prof. Sinescu Roxana 

   prof. Melniciuc Mădălina 

   prof. Gomei Nina 
l)Comisia de recepţie, inventariere şi casare (caracter temporar) 
Responsabil – prof. Galben Diana Loredana - director 

Membri:   prof. Aioanei Vasile – director adjunct 

 prof. Constantinescu Mihai 

 prof. Burlaciuc Mariana 

 contabil Tescu Maria-Carmen 

m) Comisia de încadrare şi salarizare (caracter temporar) 

prof. Galben Diana-Loredana - director 

contabil Tescu Maria - Carmen 
secretar – Lăbuşcă Viorica 

n) Responsabilii cu distribuirea produselor din programul ,,Corn şi lapte” 

 (caracter temporar). 

 prof. Surugiu Tatiana 

   prof. Ciobanu Alina 

   prof. Asaftei Maria 

o) Comisia pentru aprobarea burselor şi a altor forme de sprijin pentru 

elevi (caracter ocazional). 

Responsabil prof. Ciobanu Mariana 

Membri:  Crăciun Tomița 

           secretar Lăbuşcă Viorica 
   contabil Tescu Maria Carmen 

p) Comisia de etică şi disciplina muncii(caracter ocazional). 

Responsabil  inst. Murăraşu Angelica (consilier de etică) 

Membri:    inst. Crăciun Tomiţa 

               prof. Vînătoru Mihaela 
q) Comisia pentru inventarierea şi distribuirea manualelor 

     Responsabil  prof. Barnea Vasilica 
     Membri:      prof. Ciobanu Mariana 

                  prof. Ciobanu Laurenţiu 
 
  
 

 

 



 

Consiliul de Administraţie  

Hotărârea nr. 225 /10.09.2019 

cu privire la aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara  şi Regulamentului de organizare 

şi funcţionare revizuit  

 
 

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în sedinta  la data de 10.09.2019 

 Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 si ale  ROFUIP  aprobat 

cu O.M.E.N. nr. 5079/2016, cu modifucările și completările ulterioare; 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS 

nr. 4619 / 2014; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se aprobă R.O.I. şi R.OF. revizuit pentru anul scolar 2019-2020, anexă la 

prezenta hotărâre; 

 Art.2  Secretarul CA si compartimentele functionale ale unitătii vor publica prezenta 

hotărâre,  R.O.I. şi R.OF.  pe site-ul unitătii si la avizierul unitătii; 

 Art. 3 Directorul scolii va prezenta R.O.I. revizuit în CP, în prezenta întregului 

personal; 

 Art.4  R.O.I. şi R.OF. sunt obligatorii  pentru întregul personal aferent activitătii 

unitătii, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic, elevi, părinti, 

vizitatori ; 

 Art.5  Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare prin decizia directorului unitătii; 

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

va fi afisată prin grija secretarului CA. 

 

                          Director,  

 Prof. Galben Diana-Loredana                                                Secretar,  

                                                                                                  Prof. Sinescu Roxana 

 

 

 



 

Consiliul de Administraţie  

Hotărârea nr. 226 /17.09.2019 

cu privire la validarea profesorilor propuși să participe la cursul de formare C.R.E.D.  

 
 

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în sedinta  la data de 17.09.2019 

 Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 si ale  ROFUIP  aprobat 

cu O.M.E.N. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS 

nr. 4619 / 2014; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se validează propunerile Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Iorga” Buhalnița privind profesorii de matematică Sava Leonard, Burlaciuc Mariana și Ciobanu 

Mariana pentru participarea la cursul de formare C.R.E.D 

 Art.2  Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale 

unitătii si va fi afisată prin grija secretarului CA. 

 

 

                          Director,  

 Prof. Galben Diana-Loredana                                                Secretar,  

                                                                                                  Prof. Matei Gabriela 

 

 

 

 




