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HOTARAREA nr. 26 /02.04.2019 

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 învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 

-  ANEXA nr. 1 și nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a 

Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020  

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

02.04.2019 hotărăște: 

Art. 1  Se prezintă aprobarea dată de ISJ Buzau pentru suplimentarea uneiclase pregătitoare pentru anul 

școlar 2019-2020 și se înaintează  către ISJ Buzau solicitare de publicare post INVATATOR 

/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR / PROFESOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA), vacant 1 an, pe titularizare.edu.ro, pentru anul 

șclar 2019-2020, cu criteriul specific: inspecție la clasă, 

Art. 2 Se stabilește criteriul specific pentru mobilitatea personalului didactic conformprocedurii COD1.08 

privind inspecția la clasă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante. 

Art. 3 Se prezintă măsurile ameliorative după simularea Evaluării Naționale la clasele a VII-a și a VIII-a, 

conform anexei prezentate in CP. 

Art. 4 Se analizează și se validează calificativele parțiale ale următoarelor cadre didactice: Tănase Andreea 

Simona: 95 p  și Datcu Fănel: 88p. 

Art. 5  Se aprobă graficul activităților educative „Școala Altfel!”. 

Art. 6  Se aprobă transferurile elevilor conformcererilor înregistrate la secretariatul unității. 

Art. 7 Se prezintă solicitarea către ISJ Buzau pentru asigurarea transportului pentru elevul Sitaru 

Cosmin,participant la Olimpiada națională de Ed. Tehnologică de la Zalău. 

Art. 8  Secretarul Consiliului de Administrație și departamentul secretariat va redacta  și informa cadrele 

didactice cu Art. 1 – Art. 7  al prezentei  hotărâri. 

Director, 

Prof. Meiroșu Ionel 


