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HOTARAREA nr. 23 / 31.01.2019 

În conformitate cu prevederile: 

 - Legii educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079/2016  

În temeiul 

 - ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare.  

OMEN 5460/12.11.2018, Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic din 

învățământulpreuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Vasile Cristoforeanu”, întrunit în ședință în data de 

27.03.2018 hotărăște: 

 Art. 1 Se  aprobă cererea de pensionare  pentru limită de vârstă pentru doamna învățător  

DUMBRĂVESCU RODICA, începând cu data de 01.09.2019. 

Art. 2 Se aprobă cecerea de pensionare anticipată pentru  învățător HÂNGAN MARIN și  profesor NECULAI 

NECULAI, începând cu data de 01.09.2019. 

Art. 3 Se aprobă solicitarea de prelungire activitate (primul an) pe postul de învățător pentru domnul 

SCARLAT NECULAI, pentru anul școlar 2019-2020. 

Art. 4 Se aprobă solicitarea de menținere în activitate pe postul de învățător  pentru doamna prof. pt. 

învățământul primar MARIN MARCELA ( anul al II-lea), pentru anul școlar 2019-2020. 

Art. 5 Se aprobă solicitareade de menținere în activitate pe postul de învățător pentru doamna învățător 

DUMITRESCU IRINA (primul an), pentru anul școlar 2019-2020. 

Art. 6 Se transmite răspuns d-rei Tănase Andreea  Simona la cererea adresată C.A privind aprobarea 

repartizării cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată conform art. 253 din Legea nr. 1 / 2011 a 

Educației  Naționale, conform procesului verbal al ședinței. 

Art. 7 Se aprobă Proiectul Planului de încadrare pentru anul școlar 2019-2020, conform, anexei la procesul 

verbal al ședinței. 

Art. 8 Se aprobă modalitatea de recuperare a zilei de 25 ianuarie 2019, conform procesului verbal  al 

ședinței. 

Art. 9 secretarul Consiliului de Adminiostrație și departamentul secretariat va redacta  și transmite 

răspunsurile către cadrele didactice nominalizate la Art. 1 – Art. 5 al prezentei  hotărâri. 

Director, 

Prof. Meiroșu Ionel 


