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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 25 din 4.09.2019
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă ordinară în data de 4.09.2019,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
4.09.2019,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările OMEN
nr. 3027/22.01.2018.
- 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;
- Ordin nr.5460 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020;
- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2019 – 2020;
- Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
pentru anul școlar 2019 - 2020 (Anexa Nr. 19 la Metodologie, Anexă la OMEN nr. 3886/
11.04.2019)
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicată și actualizată în 2018;
- 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 punctajele și calificativele anuale finale ale personalului didactic și
didactic auxiliar pentru anul școlar 2018- 2019.
Art. 2. Se aprobă încadrarea cadrelor didactice pentru anul școlar 2019 – 2020.
Art. 3. Se aprobă plata cu ora pentru următoarele cadre didactice: Mihai Cristina – limba
română - 6 ore; Milu Adriana – limba română – 2 ore; Pojereanu Irina – limba franceză – 2 ore;
Borcea Hermina – limba engleză – 1 oră; Pintican Cătălin – matematică – 2 ore; Lungu Alesandru
(pensionar) – matematică – 9 ore; Tufeanu Cornelia – educație plastică – 0,5 ore; Parnia Ovidiu –
educație fizică – 1 oră; Rada Vasile – informatică – 1 oră.

Art. 4. Se aprobă CDȘ – urile propuse pentru anul școlar 2019 – 2020.
Art. 5. Se aprobă componența comisiei de alcătuire a orarului
Art. 6. Se aprobă coordonatorul de programe și proiecte educative, doamna prof. Carmen
Stoica
Art. 7. Se aprobă fișele de evaluare și fișele individuale de post pentru personalul didactic
și didactic auxiliar pentru anul școlar 2019 – 2020.
Art. 8. Se aprobă reprezentanții cadrelor didactice în Consiliul de Administrație pentru anul
școlar 2019 - 2020: prof. Pincovici Alina Ivona, prof. Mihai Cristina și prof. Stoica Carmen
Art. 9. Se aprobă transferul elevilor astfel: transfer elevi veniți de la alte școli –7 elevi; aviz
transfer elevi plecați la alte școli – 2 elevi.
Art. 10. Se aprobă întrunirea Comisiei paritare în vederea luări unei decizii cu privire la
solicitarea personalului didactic și didactic auxiliar de a beneficia de 10 zile de concediu
suplimentar de odihnă conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură de învățământ.
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

