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HOTARAREA nr. 27 / 17.04.2019 

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  

- OMEN 3886/11.04.2019, privind modificarea și completarea Metodologiei –cadru de mobilitate a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 și anexei la OMEN 

3886/11.04.2019, calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul 

școlar 2019-2020 

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

17.04.2019 hotărăște: 

Art. 1  Se aprobă cererea de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată 

de un an, în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, depusă la unitatea școlară cu 

nr. 783/16.04.2019 a d-rei Tănase Andreea Simona, pentru catedra / postul de INVATATOR 

/INSTITUTOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR / PROFESOR PENTRU 

INVATAMANTUL PRIMAR (IN LIMBA ROMANA), formată dintr-un număr de  18 ore, publicată 

de școala noastră pe site-ul dedicat Titularizare2019.edu.ro, cu codul 1112; solicitanta a obținut la proba 

scrisă de la Examenul național de titularizare 2018, nota 7,25 și are parcurs modulul de inițiere în 

alternativa educațională Step by Step, conform condiției de ocupare a postului. 

Art. 2  Se aprobă decontul de navetă pentru cadrele didactice, pe luna martie, 2019. 

Art. 3  Secretarul Consiliului de Administrație și departamentul secretariat va redacta  acordul pentru 

modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract 

individual de muncă pe durată de viabilitate a postului  și va  informa cadrul  didactic nominalizat la Art. 1 

al prezentei  hotărâri. 

 

Director, 

Prof. Meiroșu Ionel 


