CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 12 din 08.09.2020
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit
în ședinţă ordinară în data de 04.09.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
04.09.2020,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările
OMEC nr. 4249/2020 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.
5.079/2016;
- ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011;
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
persnalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021,
aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 441/26.V.2020;
- ORDIN Nr. 4247/2020 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011;
- ORDIN nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică – bullying;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată în 2018.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă calificativele acordate personalului didactic și didactic auxiliar
pentru activitatea din anul școlar 2019-2020.

Art. 2 Se aprobă încadrarea personalului didactic și plata cu ora pentru anul școlar
2020-2021.
Art. 3 Se aprobă componența comisiei de alcătuire a orarului după cum urmează:
Zamfir Claudia Aurora, Pincovici Alina Ivona, Pintican Cătălin.
Art. 4 Se aprobă numirea coordonatorului pentru programe și proiecte educative
(Stoica Carmen Gabriela) și numirea coordonatorului SNAC (Mihai Cristina Florina).
Art. 4 Se aprobă fișele individuale de post pentru personalul didactic și fișele de
evaluare.
Art. 5 Se aprobă procedura privind Monitorizarea și combaterea violenței în mediul
școlar.
Art. 6 Se aprobă transferul a 7 elevi din Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”
Pucioasa în altă unitate școlară.
Art. 7 Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 8 Hotărârea de față poate fi atacată la Tribunalul Dâmboviţa, Secția a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare, în
condițiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, potrivit art. 14 alin. (4) din
Ordinul Ministrului educației naționale nr. 4619/2014, cu modificările și completările OMEN
nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată
prin OMEN nr. 4.619/2014.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Director
prof. Zamfir Claudia Aurora

