CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 1 din 22.01.2020

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în Şedinţă
ordinară în data de 22.01.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de 22.01.2020,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare.
- 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;
- O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea
proiectului de încadrare, planului de încadrare și încadrarea în regim de plata cu ora ale personalului didactic
de predare din unitățile de învățământ preuniversitar;
- Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2020-2021;
- Ordin nr. 5.259 din 12 noiembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021;
- Ordin Nr. 3449/15.03.1999 cu privire la regimul disciplinelor optionale in perspectiva aplicarii
noilor planuri cadru de invatamint incepind cu anul scolar 1999-2000;
- Ordin nr. 3.593 din 18 iunie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea
curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare;
- Metodologia privind evaluarea performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului
didactic auxiliar şi nedidactic;
- Hotărârea nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de stat;
- Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar 2017.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2020-2021;
Art. 2. Se aprobă componența comisiei de mobilitate și a comisiei de evaluare obiectivă pentru anul
școlar 2020-2021;
Art. 3. Se aprobă următoarele condiții specifice pentru ocuparea posturilor din etapele de mobilitate:
nota 10 la inspecția la clasă și calificativul FB în ultimii 5 ani;
Art. 4. Se aprobă varianta de evaluare obiectivă pentru completarea normei didactice pe catedra de
Limba și literatura română pentru cadrele didactice care solicită acest lucru;
Art. 5. Se aprobă mobilitatea personalului didactic (menținere în activitate ca titular 3 ani peste vârsta
de 65 de ani – înv. Mocanu Lenuța; întregirea catedrei – prof. educație fizică Leurzeanu Vasile; obligație
normă de predare (CJRAE) – Stoica Liliana; necesar completare catedră cu opționale – Bădescu Georgica,
Vintilă Georgiana, Teotoc Loredana; reducerea normei didactice pentru prof. Zamfir Claudia Aurora, prof.
Ion Sorin, prof. Ana Mihaela, prof. Sprinceană Sorin, prof. Zamfir Gabriela; completare catedră la nivelul
unității – prof. Ariton Alina, Milu Adriana, Mihai Cristina);
Art. 6. Se aprobă cererea de menținere în activitate ca titular 3 ani peste vârsta de 65 de ani pentru
doamna înv. Mocanu Lenuța;
Art. 7. Se aprobă oferta de opționale pentru anul școlar 2020-2021;
Art. 8. Se aprobă componența comisiei de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 20202021;
Art. 9. Se aprobă evaluarea activității personalului nedidactic pentru anul 2019;
Art. 10. Se aprobă fișele individuale de post pentru pesonalul nedidactic;
Art. 11. Se aprobă transferul elevilor astfel: Transfer elevi plecați la alte școli – 6 elevi;
Art. 12. Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pe luna decembrie 2019;
Art. 13. Se aprobă oferta SSM și PSI făcută de firma SC AS CONSULTANT SRL;
Art. 14. Se aprobă cererea domnului Florea Mihai – muncitor întreținere, de trecere de la muncitor II M
la muncitor I M, începând cu data de 1.02.2020;
Art. 15. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina web a Şcolii
Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art.16. Hotărârea de faţă poate fi atacată, potrivit art. 14 alin. (4) din Ordinul Ministrului educaţiei
naţionale nr. 4619/2014, la Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului
administrativ.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Director
prof. Zamfir Claudia Aurora

