
Școala Gimnazială Popricani 

Hotărâre nr. 6 / 13.10.2015 

cu privire la aprobarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul 

şcolar 2015/2016 

 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale Sirețel întrunit în ședință ordinară în data 

de 13.10.2015 

Având în vedere referatul prin care doamnap rofesoară Voinescu Simona Elena, 

director al Școlii Gimnaziale Popricani, solicită emiterea hotărârii CA cu privire la aprobarea 

recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul şcolar 2015/2016 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 13.10.2015 s-a analizat şi s-au aprobat  

recomandările pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul şcolar 2015/2016; 

Având în vedere prevederile  Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar pentru  anul şcolar 2015-2016, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

 Având în vedere  

    Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, ale  Legii nr.  
53/2003 – Codul muncii - republicat şi ale  Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ   preuniversitar de stat aprobat cu OMEN nr. 5115/2014; 

   Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din  
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu OMEN nr. 4619/2014, modificată și completată; 

 OG 75/2005, aprobată cu Legea 87, privind calitatea în educație;  

Având în vedere prevederile Metodologiei   privind formarea continuă a personalului 

din învăţământul preuniversitar, aprobată cu OMEC nr. 5561/2011, modificată și 

completată cu OMEN nr. 3240/2014 

 

 Având în vedere prevederile Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

examenului național de defimnitivare în învățământ aprobata cu OMEN nr. 4802/2014, 

modificată și completată cu OMECS nr.5287/2015; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă recomandările pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul şcolar  

2015/2016,  pentru următoarele cadre didactice : 

1. Ferariu Lucia, învățătoare-gradul didactic II 

2. Ioniță Cătălina, învățătoare-gradul didactic II 

3. Iftinuță Ioana-Ramona, învățătoare-gradul didactic II 

4. Ganea Mariana, istorie-gradul didactic I 

5. Cucu Maria-Cristina, limba română-gradul didfactic II 

6. Voinescvu Simona-Elena, învățătoare-gradul didactic I 

7. Botezatu Adriana, educație muzicală-definitivat. 

 

Art. 2 Compartimentele funcționale ale unității și persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și va 

fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință  

 Prof. Huțu Andrei                                



Școala Gimnazială Popricani 

 

Total membri 7 

Prezenți 6 

Pentru 6 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

cu privire la avizarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul 

şcolar 2015/2016 

 

 Având în vedere ca in conformitate cu prevederile  Metodologiei privind formarea 

continua a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul de administratie are competenta de a recomanda înscrierea la gradele 

didactice a personalului didactic ; 

 

Tinand cont de prevederile Legii Educatiei Nationale nr.  1/ 2011  şi ale  ROFUIP  aprobat 

cu O.M.E.N. nr. 5115/2014; 

 

  
I Baza legală pentru avizarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul 

şcolar 2015/2016 

Baza legală  : 

    Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, modificată şi completată, ale  Legii nr. 53/2003 

– Codul muncii - republicat şi ale  Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ   preuniversitar de stat aprobat cu OMEN nr. 5115/2014; 

   Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu OMEN nr. 4619/2014, modificată și 

completată; 

    Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de 

diriginte, aprobata cu  O.M.E.C.T.S. nr. 5132/10.09.2009; 

 Având în vedere prevederile METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 privind sistemul 

de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată 

cu OMEC nr. 5562/2011; 

 Având în vedere prevederile Metodologiei   privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată cu OMEC nr. 

5561/2011, modoficată și completată cu OMEN nr. 3240/2014 

 OG 75/2005, aprobată cu Legea 87, privind calitatea în educație;  

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 4925/2005; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii. 

 



Școala Gimnazială Popricani 

Pentru aceste motive , vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administrație cu privire la avizarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice 

pentru anul şcolar 2015/2016 
 

Director, 

Prof. Voinescu Simona Elena 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la avizarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul şcolar 2015/2016 

 

  Având în vedere referatul de specialitate  întocmit  de către doamna prof. Voinescu Simona 

Elena, director al Școlii Gimnaziale Popricani, prin care solicită promovarea proiectului de hotărâre a 

Consiliului de Administrație cu privire la avizarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice 

pentru anul şcolar 2015/2016 . 

Având în vedere ca in conformitate cu prevederile  Metodologiei privind formarea 

continua a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările şi completările 

ulterioare, consiliul de administratie are competenta de a recomanda înscrierea la gradele 

didactice a personalului didactic ; 
I Baza legală pentru avizarea încadrării  pentru anul şcolar 2014/2015 

 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS 4925/2005; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

 Metodologia   privind formarea continuă a personalului din învăţământul  

preuniversitar, aprobată cu OMEC nr. 5561/2011, modoficată și completată cu OMEN 

nr. 3240/2014 

 Metodologia din 7 octombrie 2011 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi  
echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată cu OMEC nr. 5562/2011; 

 OG 75/2005, aprobată cu Legea 87, privind calitatea în educație;  

 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre cu 

privire la cu privire la avizarea recomandărilor pentru  înscrierea la grade didactice pentru anul 

şcolar 2015/2016 . 
 

 

 

Președinte CA, 

Prof. Voinescu Simona Elena 



Școala Gimnazială Popricani 

 

 

 


