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HOTĂRÂREA nr. 1/ 17.01.2023 

         În conformitate cu prevederile : 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-  OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare  a sistemului 

de învățământ  și pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011; 

- OMEC nr. 4183/ 04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare pentru anul școlar 

2022 - 2023, aprobate prin Ordinul M.E. nr. 5578/10.11.2021 

- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2023-2024, aprobate prin ordinul ME nr.6218/2022 , cu 

modificările și completările ulterioare; 

- OME nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 

antepreșcolari/ preșcolari elevi școlarizați în unitățile de învățământ, precum și emiterea 

avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar 

pentru anul școlar 2023-2024. 

 

         În temeiul dispoziţiilor Ordinului M.E.C. nr. 5154/30.08.2021, privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile 

de învățământ preuniversitar,  

 

 

Consiliul de administrație al unității de învățământ Școala Gimnazială „ Ioan Alexandru 

Brătescu Voinești” Târgoviște,  

întrunit în ședința din data de  17.01.2023   hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă lista finala privind stabilirea disciplinelor opționale pentru anul școlar 2023-2024. 

 

Art.2 Se aprobă fișa postului pentru personalul ne didactic și se validează calificativele 

personalului nedidactic din unitatea de învățământ, după cum urmează:      

Apostol Adriana -  4,95 puncte    (Foarte Bine);                                                                                                               

Stan Carmen Florina -  4,96 puncte (Foarte Bine); 

Mircea Andreea – 4,90 puncte ( Foarte Bine);  
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Irimia Iulia  - 4,98  puncte (Foarte Bine); 

Tatu Rodica  -  4,93 puncte (Foarte Bine);  

Nițoiu Vilia – 4,92 puncte (Foarte Bine); 

Neacșu Ion    - 4,83 puncte  (Foarte Bine); 

Păun Marian Tudoraș  - 4,62 puncte (Foarte Bine); 

Poradici Nicolae -  4,91 puncte ( Foarte Bine); 

Manea Ion Gabriel – 4,89 puncte ( Foarte Bine); 

 

Art. 3 Se aprobă detașarea în interesul învățământului a doamnei Brașoveanu Georgiana pe postul 

de profesor în învățământul primar, ca urmare a pensionării în timpul anului școlar a doamnei 

Toader Emilia. 

 

Art. 4 Se aprobă graficul de recuperare a orelor pentru data de 23.01.2023 

 

Art. 5 Se aprobă transferul elevilor la clasa pregatitoare E, clasa I D, clasa a-II-a B, având în vedere 

existenta motivelor excepționale prevăzute de art.144, alin 4, lit.f din ROFUIP, cu încadrarea în 

numărul maxim de efective prevăzut de atr.63 din Legea 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art.6 Se aprobă Planul managerial al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor 

de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. 

 

Art.6 Se aprobă Planul operațional privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 

 

 

 

Președinte CA,  

Director, 

Prof. Bușu Lili Florina  
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