CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 8 din 10.06.2020
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă extraordinară în data de 10.06.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie din data de
10.06.2020,
- 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;
- Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr. 5259/12.11.2019 pentru aprobarea
Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2020-2021;
-Ordinul ministrului educaţiei și cercetării nr.4302/ 26.05.2020 pentru modificarea si
completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învatamântul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului
educatiei și cercetării nr. 5.259/2019;
-Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/01.11.2011,
privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic
auxiliar;
- Ordinul ministrului educaţiei și cercetării 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;
- 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. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicată și actualizată în 2018;
- 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 detaşarea în interesul învăţământului pentru doamna profesor Vancea
Corina pe catedra rezervată de limba engleză (18ore).
Art.2 Se aprobă acordul de principiu pentru detaşarea în interesul învăţământului pentru
doamna profesor Aldea Bogdana pe 6 ore chimie -catedra rezervată .
Art. 3 Se aprobă acordul de principiu pentru detaşarea în interesul învăţământului
pentru doamna profesor Radu Rodica pe postul vacant de învățator/institutor/profesor
învățământ primar.
Art. 4 Se aprobă calificativele parţiale pentru activitatea didactică din perioada
01.09.2019-31.05.2020 pentru următoarele cadre didactice: Vancea Corina, Aldea Bogdana,
Radu Ionuţ Sorin, Popescu Cristian.
Art. 5 Se aprobă decontarea cursurilor de formare pentru predarea în alternativa Stepby-Step pentru un număr de 8 cadre didactice.
Art. 6 Se aprobă decontarea cursului de formare eLearning “ Cursul Internațional
Management Educaţional, Instrumente Digitale și Securitate” pentru doamnele director şi
director adjunct, Zamfir Claudia Aurora, respectiv Pincovici Alina Ivona.
Art. 7 Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste, pentru
lunile aprilie şi mai.
Art. 8 Se aprobă delegarea atribuţiilor de director pe perioada efectuării concediului de
odihnă de către doamna director prof. Zamfir Claudia Aurora, către: prof. Milu Adriana,
membru C.A., 29.06-12.07.2020; prof. Pincovici Alina Ivona, membru C.A., 13.07.31.07.2020; prof. Stoica Carmen Gabriela, membru C.A., 03.08.2020- 09.08.2020, 17.08.30.08.2020.
Art. 9 . Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 10 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

