
 

Consiliul de Administraţie  

Hotărârea nr. 251/30.01.2020 

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 30.01.2020 

 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 propunerea Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Iorga” Buhalnița privind profesorul de istorie Pintilie Loredana 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 

 

 

 

 

 



 

Consiliul de Administraţie  

HOTĂRÂREA nr. 252/30.01.2020 

privind opțiunea de menținere în activitate 

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

şedinţă în data de 30.01.2020, 

         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, 

 Ţinând cont de prevederile 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 30.01.2020, 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1  Urmare opțiunile pentru menținerea în activitate până la vârsta de 65 de ani, 

Consiliul de administratie ia act de intențiilor următoarelor cadre didactice: Aioanei Violeta, 

Surugiu Tatiana și Alexa Olga. 

       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 

 

 




