
Școala Gimnazială Popricani 

 

Hotărâre nr. 5 /08.09.2015 

cu privire la aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2015-2016 

 
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Popricani întrunit în ședință ordinară în data de 

08.09.2015; 

Având în vedere referatul  prin care prof.înv.primar Ioniță Cătălina, președintele comisiei de 

mobilitate din unitate,solicită emiterea hotărârii CA cu privire la aprobarea concediilor fără plată în anul 

școlar 2015-2016; 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 08.09.2015 s-au analizat şi s-au aprobat cererile de 

solicitare a concediului fără plată în anul școlar 2015-2016; 

Având în vedere prevederile Metodologiei  - cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2015-2016 și a Calendarului mobilității, 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; 

Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar aprobat cu OMEN nr. 5115/2014; 

Ţinând cont de prevederile art.255,alin.8 din  Legea E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 

republicată, privind Codul muncii și HG 250/1992, actualizată; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă acordarea concediului fără plată, în perioada 01.09.2015-31.08.2016, pentru 

următoarele cadre didactice: 

RADU CORNELIA - profesoară pentru învățământul primar Școala Gimnazială Popricani; 

BOUREANU LUMINIȚA-KATEA -educatoare la Grădinița cu program normal nr.1 Popricani; 

Art. 2 Directorul unităţii va înainta acordul privind aprobarea concediului fără plată în anul școlar 

2015-2016,  pentru cadrele didactice nominalizate la art.1, prin  adresă către ISJ Iași, conform Metodologiei 

de mobilitate. 

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității, 

personalului didactic în cauză, ISJ Iași  și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

  

 

 

              Președinte ședință,  

        Prof. Voinescu Simona-Elena   

 

 

                              

Total membri 7 

Prezenți 5 

Pentru 5 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Popricani 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

cu privire la aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2015-2016 

 
 Având în vedere ca in conformitate cu prevederile  Metodologiei - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, si ale 

Calendarului de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2015/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, consiliul de administratie are competenta de a aproba concediile fără 

plată în anul școlar 2015-2016 

Tinand cont de prevederile art.255, alin.8 din Legea Educatiei Nationale nr.  1/ 2011  şi ale  

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

Luand in considerare planul de școlarizare aprobat de ISJ Iasi pentru anul școlar 2015/2016; 

  

I Baza legală privind acordarea concediilor fără plată 
 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011   

 HG nr.250/1992, actualizată 

 ROFUIP aprobat cu OMEN nr. 5115/2014; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

 Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2016-2017 

 

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

Administrație cu privire la aprobarea emiterii acordului privind concediile fără plată în anul 

școlar 2015-2016  

 

Președintele comisiei de mobilitate,  

Prof. înv.primar Ioniță Cătălina 

 

 

 

 

 

 

 

 



Școala Gimnazială Popricani 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea concediilor fără plată în anul școlar 2015-2016 

 

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de prof.înv.primar Ioniță Cătălin, 

președintele comisiei de mobilitate din  Școala Gimnazială Popricani, prin care solicită 

promovarea proiectului de hotărâre a Consiliului de Administrație cu privire la aprobarea 

emiterii acordului privind concediile fără plată în anul școlar 2015-2016  

 Având în vedere ca in conformitate cu prevederile  Metodologiei - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, si ale 

calendarului de mobilitate a personalului didactic pentru anul scolar 2015/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, consiliul de administratie are competenta de a aproba emiterea 

acordului privind concediile fără plată în anul școlar 2015-2016  

 

I Baza legală pentru acordarea concediilor fără plată în anul şcolar 2015/2016 

 Legea Educației Naționale  nr. 1/2011  

 HG nr.250/1992, actualizată  

 ROFUIP aprobat cu OMEN nr. 5115/2014 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

 Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2015-2016, aprobată cu OMEN nr.4895/2014 

 Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și rețea școlară pentru anul şcolar 

2015/2016, aprobată cu OMEN nr. 4894/2014; 

 

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

cu privire la aprobarea emiterii acordului privind concediile fără plată în anul școlar 2015-2016 

 

Președinte CA, 

Prof. Voinescu Simona-Elena 


