
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE 
Nr.  7   din  27.05.2020 

 
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în 

ședinţă extraordinară în data de 27.05.2020,   

Având în vedere: 

- Procesul-verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie din data de 

27.05.2020,  

- 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; 

-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 calificativele parțiale pentru activitatea didactică din perioada  

01.09.2019-26.05.2020 pentru următoarele cadre didactice: Toboşaru Laura, Dumitru Florina, 

Bădescu Maria şi Savu Mugurel; 

  Art. 2. Se aprobă solicitările   privind modificarea contractului individual de muncă din 

durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului 

pe posturile vacante de învățator/institutor/profesor învățământ primar  pentru doamnele 

Dumitru Florina și Bădescu Maria 

             Art. 3. Se aprobă pretransferul la cerere de la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” 

Pucioasa la Şcoala Gimnazială Teleşti a domnului profesor Savu Mugurel; 

             Art. 4. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina 

web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa; 

             Art. 5. 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 

 

 

 

 


