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HOTĂRÂREA nr. 2/ 19.01.2023 

         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;  

- 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  19.01.2023    hotărăște: 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul planului de încadrare pentru anul școlar 2023-2024, 49,00 norme 

propuse. 

 

Art.2 Se aprobă cererile pentru menținerea până la 65 ani pentru doamnele Petcu Violeta – 

învățător; Mihai Elena- profesor pentru învățământul primar și Frățilă Maria – profesor disciplina 

chimie, în conformitate cu Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul 

școlar 2023-2024.    

Art. 3 Se aprobă cererea de menținere peste 65 ani a doamnei Mățăoanu Viorica, învățător, gradul 

didactic I, peste 25 ani vechime în învățământ. 
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Art. 4 Se aprobă cererea doamnei profesor Frățilă Maria privind completarea la nivelul unității a 

normei cu 2 ore fizică, doamna profesor având dublă specializare. 

 

Art. 5 Se emite acord de refuz pentru întregirea normei din mai multe unități pentru doamna 

Ciubotariu Georgiana, educație socială, la cererea acesteia. 

 

Art.6 Se aprobă reducerea normei cu 2 ore în anul școlar 2023-2024 pentru următoarele cadre 

didactice care au gradul I și 25 ani vechime în învățământ: Popescu Daniela – profesor matematică; 

Cristea Nicoleta Edith – profesor religie; Toader Adriana – profesor religie; Banu Mihai – profesor 

educație fizică și sport; Cotețiu Diana – profesor educație plastică; Gătej Mihaela – profesor istorie; 

Frătilă Maria – profesor chimie. 

 

Art.7 Se aprobă transferul elevilor de la clasa CP B, clasa a-VII-a C și clasa a-VI-a B. 

Art. 8 Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalul contractual al unității de 

învățământ conform cererilor. 

 

 

 

Președinte CA,  

Director, 

Prof. Bușu Lili Florina  
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