
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Hotărâre nr.  214/03.09.2019 

cu privire la aprobarea calificativelor anuale ale  personalului didactic și didactic auxiliar  pentru 

anul şcolar 2018/2019 

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

ședința ordinară la data de 03.09.2019 când  s-au analizat fişele de evaluare/autoevaluare ale  

personalului didactic și didactic auxiliar  pentru anul şcolar 2018/2019  şi s-au stabilit punctajele 

finale şi calificativele anuale; 

Având în vedere prevederile Metodologiei de evaluare anuala a activităţii personalului 

didactic si didactic auxiliar  aprobată cu ORDIN MECTS nr.6143 /2011, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

Având în vedere fișele de post aprobate în consiliu de administrație ; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă punctajele  finale şi calificativele cadrelor didactice pentru anul şcolar 

2019/2020, conform listelor anexate care fac 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 didactic. Un exemplar al calificativului acordat se va ataşa la dosarul personal al 

fiecărui angajat. 

 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității 

și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 Președinte , 

 Prof. Galben  Diana-Loredana                            Secretar, prof. Sinescu Roxana-Maria 

 



 
 

Anexa HCA 214/03.09.2019 

 
NR.CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 
CALIFICATIVUL 

ACORDAT 

SEMNĂTURA de luare 

la cunoștință 

1.  
AIOANEI VASILE 

Foarte bine 

 

 

2.  
AIOANEI VIOLETA 

Foarte bine 

 

 

3.  
ALEXA OLGA 

Foarte bine  

4.  
ASAFTEI MARIA 

Foarte bine  

5.  
BARNEA VASILICA 

Foarte bine  

6.  
BURLACIUC MARIANA 

Foarte bine  

7.  
CIOBANU LAURENŢIU 

Foarte bine  

8.  
CIOBANU MARIANA 

Foarte bine  

9.  
CODREANU ELENA CATALINA 

Foarte bine  

10.  
CONSTANTINESCU MIHAI 

Foarte bine  

11.  
CRETU LILIOARA 

Foarte bine  

12.  
GALBEN DIANA LOREDANA 

Foarte bine  

13.  
GROSU RĂZVAN 

Foarte bine  

14.  
CHIRILĂ ANA 

Foarte bine  

15.  
IROFTE MARIANA 

Foarte bine  

16.  
LEAHU FELICIA PETRONELA 

Foarte bine  

17.  
MATEI GABRIELA 

Foarte bine  

18.  
MATEI MARINELA 

Foarte bine  

19.  
MELNICIUC IOANA MADALINA 

Foarte bine  

20.  
MURARASU ANGELICA 

Foarte bine  

21.  
NICA EUGENIA 

Foarte bine  

22.  
PINTILIE BEATRICE LOREDANA 

Foarte bine  



 
 

 23.  
SAVA LEONARD 

Foarte bine  

24.  
SINESCU ROXANA 

Foarte bine  

25.  
SURUGIU IOAN 

Foarte bine  

26.  
SURUGIU TATIANA 

Foarte bine  

27.  
VÎNATORU MIHAELA 

Foarte bine  

28.  
LABUSCA VIORICA 

Foarte bine  

29.  
TESCU CARMEN 

Foarte bine  

30.  
CRĂCIUN TOMIȚA 

Foarte bine  

31.  
GOMEI NINA 

Foarte bine  

32.  
IRIMIA ADINA-ELENA 

Foarte bine  



 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Hotărâre nr.  215/03.09.2019 

cu privire la aprobarea fișelor postului revizuite și a fișelor de evaluare pentru angajații școlii 

pentru anul şcolar 2019/2020 

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

Ceplenița, judetul Iaşi întrunit în sedinta ordinară la data de 03.09.2019.  

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

directorul unitatii prin care se solicită promovarea proiectului de hotărâre cu privire la 

aprobarea Fisei postului  si a Fisei de evaluare a cadrelor didactice, revizuite pentru anul 

scolar 2019-2020.. 

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

5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;Tinând 

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

Având în vedere prevederile OG 75/2005 aprobată cu Legea 87, privind calitatea 

educatiei 

Luând în considerare prevederile OMECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind 

aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic 

auxiliar, cu modificări si completări si ale HG nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind 

aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 

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

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 Se aprobă  Fisele postului  pentru personalul scolii revizuite pentru anul scolar 

2019-2020 și fișele de evaluare pentru anul școlar 2019-2020; 

 Ar. 2 Secretarul CA si compartimentele functionale ale unitătii vor asigura 

mediatizarea Fisei postului la avizierul unitătii, pe calculatorul din cancelarie si grupul de 

lucru al scolii; 

 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. Roxana Sinescu 

 



 

Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 216/03.09. 2019 

Privind validarea situaţiei la învăţă6tură înregistrată 

 după examenele de corigenţă, anul şcolar 2018-2019 

 

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

şedinţă în data de 03.09. 2019, 

         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, 

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 03.09. 2017, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se  valideaza  situaţia la învăţătură înregistrată  după examenele de corigenţă, anul şcolar 

2018-2019. 

Art .2. Secretarul unităţii de învăţământ este însărcinat să completeze datele statistice de sfârşit 

de semestru/an școlar. 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                       Secretar, 

Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Sinescu Roxana 

                  



 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Hotărâre nr. 217 din 03.09.2019 

cu privire la aprobarea desfasurarii programului scolar  

  

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

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în sedinta ordinară la data de 03.09.2019. 
            Având în vedere că în şedinţa CA din data de 03.09.2019 s-a analizat si s-a aprobat 

proiectul de hotărâre  cu privire la aprobarea desfasurarii programului scolar pentru toate 

locaţiile. 

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

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

Având în vedere OMEN nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020; 

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 E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

           Art.1  Se aprobă desfasurarea programului scolar astfel: 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalnița – 8.30-14.20 ( pauze de 10 minute); 

Școala Gimnazială „Grigore Ureche” Ceplenița – 8.00 – 13.50 (pauze de 10 minute); 

Școala Primară Poiana Mărului – 08.30 – 12.00 (pauze de 10 minute). 

Art.2  Compartimentele funcţionale ale unităţii , cadrele didactice, elevii si părintii     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 sedintă,  

 Prof.Galben Diana-Loredan                                     Secretar, prof. Sinescu Roxana 

 
 



 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 218/03.09.2019 

Privind aprobarea perioadei  de desfăşurare a Programului Naţional „Şcoala Altfel” 

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

şedinţă în data de 03.09.2019, 

         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 03.09.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă perioada 30 martie -03 aprilie 2020  pentru desfăşurarea Programului 

Naţional „Şcoala Altfel”. 

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. Sinescu Roxana-Maria 

                  

 



 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

HOTĂRÂREA nr. 219/03.09.2019 

privind aprobarea transferului unor elevi 

 

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

şedinţă în data de 03.09. 2019, 

         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 că în şedinţa CA  s-au analizat cererile de transfer şi s-au aprobat, 

        În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 03.09.2019, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.  Se aprobă cererile de transfer pentru elevii: VODĂ DARIA, LUCA DIANA ANDRADA, 

HUCIOG BIANCA ELENA, DELIANU DIANA, CIORNEI SEBASTIAN. 

Art. 2. Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa compartimentelor funcţionale ale unităţii şi 

va fi afişată prin grija secretarului CA. 

  

Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                       Secretar, 

Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Sinescu Roxana 

                 

 



 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

 

HOTĂRÂREA nr. 220/03.09.2019 

Privind numirea coordonatorilor pentru structurile arondate 

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

şedinţă în data de 03.09.2019, 

         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: 

 prevederile art. 42 (1) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079 din 31.08.2016. cu modificările și 

completările ulterioară; 

 prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 hotărârea CA întrunit în şedinţa din 03.09.2019 

 

      În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 03.09.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

           Art.1  Se numește  coordonatorul structurii Şcoala Gimnazială “Grigore Ureche” 

Cepleniţa   doamna profesor Burlaciuc Mariana. 

           Art.2 Se numește  coordonatorul structurii Şcoala Primară Poiana Mărului  doamna 

profesor Ciobanu Alina. 

Art.3 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. Sinescu Roxana 

                



 
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

HOTĂRÂREA nr. 221/03.09.2019 

Privind declanşarea procedurii de constituire a noului C.A. 

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

şedinţă în data de 03.09.2019, 

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

         Având în vedere:  

-  art. 5 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, 

- hotărârea CA întrunit în şedinţa din 06.09.2017 

      În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 03.09.2019, 

 

HOTĂRĂŞTE 

           Art.1  Se  aprobă declanşarea procedurii de constituire a Consiliului de Administraţie al 

Şcolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Buhalniţa, pentru anul şcolar 2019-2020 

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. Sinescu Roxana 

                  

       

 

 




