
 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 227 din 04.10.2019 

cu privire la aprobarea  Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului la nivelul şcolii pentru 

ocuparea posturilor didactice 

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

judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   04.10.2019;                  

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

unitatii conforn deciziei nr. 399 din  23.08.2017 prin care  solicită aprobarea Comisiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului la nivelul şcolii pentru ocuparea posturilor didactice; 

          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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

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 conformitate cu dispozițiile art.96 şi 97 din Legea educației naționale nr.1/2011 și cu 

dispozițiile art. 8, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a 
posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat,  aprobată prin O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă constituirea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante la nivelul unității de învățământ  ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA, în următoarea componență: 
- președinte: prof. Burlaciuc Mariana, membru al Consiliului de Administraţie 

- membri –prof. Matei Marinela 

        - prof. Pintilie Beatrice - Loredana 

- reprezentant ISJ Iaşi – prof. metodist Asofie Ionela 

- secretar - prof. Melniciuc Ioana-Mădălina 

 Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare prin decizia directorului 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. 228 din 04.10.2019 

cu privire la aprobarea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului 

 fără studii corespunzătoare postului 

 

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

judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   04.10.2019;                  

             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; 

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 conformitate cu dispozițiile art. 8, alin.(4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat,  aprobată prin O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Comisia pentru susținerea probei practice/orale sau inspecția specială la clasă 
şi pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului, în 

următoarea componență: 
- președinte: prof. Galben Diana-Loredana, directorul şcolii 

- membri –prof. Alexa Olga 

        - prof. Creţu Lilioara 

- secretar -  educ. Asaftei Maria 

 Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare prin decizia preşedintelui Comisiei de organizare 

şi desfăşurare a concursului; 

  

 

 

 

 Director ,                                                      

        Prof. Galben Diana-Loredana                              Secretar, Matei Gabriela 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 229 din 04.10.2019 

cu privire la aprobarea  Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a 
lucrărilor scrise 

 

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

judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   04.10.2019;                 

 

          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; 

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 conformitate cu dispozițiile art. 10, alin.(1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat,  aprobată prin O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a 

lucrărilor scrise, în următoarea componență: 

- președinte: prof. Constantinescu Mihai, membru CA 

- membri –prof. Sinescu Roxana-Maria 

                  - prof. Soloncă Iulia 

                  - înv. Nica Eugenia 

- secretar – inst. Crăciun Tomița 

  

Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare prin decizia preşedintelui Comisiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului 

 

 

 Director ,                                                        

        Prof. Galben Diana-Loredana                       Secretar, Matei Gabriela 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 230 din 04.10.2019 

cu privire la aprobarea  Comisiei de rezolvare a contestațiilor  
 

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

judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   04.10.2019;                  

 

          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; 

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 conformitate cu dispozițiile art. 15 şi 10, alin.(1) din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului 

şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,  aprobată prin O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă Comisia de rezolvare a contestațiilor, în următoarea componență: 
- președinte: prof. Aioanei Vasie – director adjunct 

- membri –prof. Vînătoru Mihaela 

        - prof. Ciobanu Laurenţiu 

                   - prof. Surugiu Tatiana 

- secretar – înv. Barnea Vasilica 

 Art. 2 Prezenta Hotărâre va fi pusă în aplicare prin decizia preşedintelui Comisiei de organizare 

şi desfăşurare a concursului 

 

 

 

 

 Director ,                                                        

        Prof. Galben Diana-Loredana                       Secretar, Matei Gabriela 

 

 

 
 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 231 din 04.10.2019 

cu privire la aprobarea  orarului pentru anul şcolar 2019-2020 

 

 

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

judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   04.10.2019               

          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; 

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; 

Având în vedere procesul verbal din data de 04.10.2019 consemnat în Registrul de procese-

verbale al C.A. ; 

În conformitate cu prevederile legale şi normele interne ale instituţiei, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă, conform anexei, orarul cursurilor în cadrul tuturor locaţiilor pentru anul şcolar 

2019-2020 

 Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte directorul 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, Lăbușcă Viorica 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂREA nr. 232/04.10.2019 

                     privind aprobarea fişei de încadrare pentru anul şcolar 2019-2020 

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

şedinţă în data de 04.10.2019, 

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

METODOLOGIA -   CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC  DE PREDARE  Din 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR  2019 – 2020, Anexă la ordinul ministrului 

educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 04.10.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă fişa de incadrare pentru anul şcolar 2019-2020. 

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

umane al inspectoratului şcolar .  

 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 

                  

      




