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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 27 din 16.10.2019
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în ședinţă
extraordinară în data de 16.10.2019,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
16.10.2019,
- 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 Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- OMECTS Nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MEN nr. 4946/2019 din 27 august 2019 privind aprobarea Calendarului de
administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 20192020
- Anexa la Ordinul MEN nr. 4946/2019 din 27 august 2019 privind aprobarea
Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul
şcolar 2019-2020
- Ordin Nr. 3051 din 12.01.2016 privind aprobarea METODOLOGIEI de organizare și
desfășurare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3191/2019 privind structura anului școlar
2019-2020
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicată și actualizată 2018;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității
educației, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/13.04.2006, cu modificările
ulterioare;
- 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 cererile de înscriere la grade didactice astfel: gradul didactic I - Vancea
Corina, Tufeanu Cornelia, Vintilă Georgiana, Butcă Elena; gradul didactic II – Ghiță (Neacșa)
Lavinia; definitivat – Popescu Cristian, Radu Sorin;
Art. 2. Se validează Raportul Anual de Evaluare Internă pentru anul calității 2018-2019 și
Planul de îmbunătățire pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 3. Se validează Raportul anual 2018-2019 privind starea și calitatea învățământului din
unitatea de învățământ și propunerea de măsuri ameliorative;
Art. 4. Se validează Planul managerial, pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 5. Se aprobă graficul de desfășurare a pregătirilor pentru Evaluarea Națională 2020
pentru elevii claselor a II – a , a IV – a, a VI – a și a VIII – a;
Art. 6. Se aprobă graficul de desfășurare a tezelor pe semestrul I, an școlar 2019-2020;
Art. 7. Se aprobă Calendarul Activităților Educative la nivel de școală pentru anul școlar
2019-2020;
Art. 8. Se aprobă regulamentul concursului ”Joc de creion”, pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 9. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice navetiste, luna septembrie 2019;
Art. 10. Se aprobă cererea directorului școlii de a înainta o solicitare scrisă către Consiliul
Local Pucioasa și primarul orașului Pucioasa, prin care se justifică necesitatea achiziționării a două
containere educaționale, din cauza numărului insuficient de clase;
Art. 11. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina web a
Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa.
Art. 12. 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

