
 
Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr.258/03.03.2020 
Privind validarea Raportului privind starea învăţământului 

pentru semestrul I, anul şcolar 2019-2020 

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

şedinţă în data de 03.03.2020, 

         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 art. 30  din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016  şi 

că în şedinţa CA s-a analizat şi s-a validat Raportul privind starea învăţământului pentru 

semestrul I, anul şcolar 2019-2020, 

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 03.03.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se  validează Raportul privind starea învăţământului pentru semestrul I, anul şcolar 

2019/2020; 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare 

(afişarea/publicarea raportului).  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa compartimentelor functionale ale unităţii 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. 259 din 03.03.2020 

cu privire la aprobarea Planului Operațional pentru anul şcolar 2019-2020, revizuit 

 

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   03.03.2020;                  

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Galben Diana-Loredana , 

director al unitatii conforn deciziei nr. 399/ 23.08.2017 prin care solicită aprobarea Planului 

Operațional pentru anul școlar 2019-2020. 

            Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 și Regulamentul de 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS 

nr.5079 din 31.08.2016; 

            Ținând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 
Având în vedere prevederile OG 75/2005 aprobată cu Legea 87, privind calitatea 

educației; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – 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 Operațional pentru anul şcolar 2019-2020, revizuit . 

 Art. 2 Secretarul CA și compartimentele funcționale ale unității vor asigura mediatizarea  

pe site-ul unității, la avizierul unității; 
 Art. 3 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. 260 din 03.03.2020 

cu privire la stabilirea măsurilor pentru  

organizarea simulării Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a – martie 2020 

 

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   03.03.2020;                  

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Galben Diana-Loredana , 
director al unitatii conforn deciziei nr. 399/ 23.08.2017 prin care solicită aprobarea Planului 

Operațional pentru anul școlar 2019-2020, revizuit.. 

            Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 și Regulamentul de 
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS 

nr.5079 din 31.08.2016;             

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale pentru 

absolvenţii clasei a VlII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 

naţional, în anul şcolar 2019-2020 

Având în vedere prevederile Metodologiei – 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 măsurile pentru organizarea simulării Evaluării Naționale pentru 

clasa a VIII-a – martie 2020 conform documentelor transmise de M.E.C. și situației concrete 

existente în unitatea școlară, stabilite prin decizia directorului. 

 Art. 2 Secretarul CA și compartimentele funcționale ale unității vor asigura 

mediatizarea  pe site-ul unității, la avizierul unității; 
 Art. 3 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 ADMINISTRATIE 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 261/03.03.2020 
Privind stabilirea măsurilor pentru organizarea activităților  

Programului Naţional „Şcoala Altfel” 

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

şedinţă în data de 03.03.2020, 

         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, 

        Având în vedere: 

  OMEN nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020,  

          Metodologia de organizare a Programului Naţional „Şcoala Altfel”, anexa şa OMENCS nr 

5034/29.09.2016       

        Având în vedere că în şedinţa CA s-a analizat şi s-a aprobat perioada de desfăşurare a 

Programului Naţional „Şcoala Altfel” în cadrul  Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa. 

      În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 03.03.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă măsurile organizatorice pentru perioada 30 martie -03 aprilie 2020  când 

se va  desfăşura Programul Naţional „Şcoala Altfel”, refacerea orarului și activităților propuse, 

pentru evitarea deplasărilor, în contextul epidemiei de gripă existente în lume. 

Art.2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinta compartimentelor funcţionale ale unitătii 

şi va fi afişată prin grija secretarului CA. 

               

             Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                                 Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 

                  

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 262 din 03.03.2020 

cu privire la stabilirea măsurilor pentru prevenirea  

îmbolnăvirilor cu gripă în colectivitățile școlare 

 

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   03.03.2020;                  

            Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 și Regulamentul de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS 

nr.5079 din 31.08.2016; 

            Ținând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 
Având în vedere prevederile OG 75/2005 aprobată cu Legea 87, privind calitatea 

educației; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – 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 măsurile suplimentare de achiziție a materialelor dezinfectante și 

igienizarea zilnică a sălilor de clasă, după finalizarea cursurilor,  folosind substanțele 

achiziționate. 

 Art. 2 Secretarul școlii va monitoriza zilnic prezența elevilor și cazurile de absențe 
din cauza virozelor respiratorii și a cazurilor de gripă confirmate de medicul de familie ; 
 Art. 3 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 

 

 

 
 

 

 

 

 




