
                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.26 /15. 05..2019ție nr.26 /15. 05..2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.26 /15. 05..2019 ție nr.26 /15. 05..2019 ție nr.26 /15. 05..2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.26 /15. 05..2019 ție nr.26 /15. 05..2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Anexei la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învă ământul preuniversitar în anul colar 2019-2020ție nr.26 /15. 05..2019 și completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.26 /15. 05..2019 :

1) S-a aprobat raportul comisiei de mobilitate privind prelungirea activită ii ție nr.26 /15. 05..2019
în anul colar 2019-2020, pentru următoarele cadre didactice: Stan și completările ulterioare
Marinela, Vasilache Lidia, Albu Elena, Solomon Ionu , Mo ăilă Andreea ție nr.26 /15. 05..2019 ție nr.26 /15. 05..2019
i Rotaru Mihaelași completările ulterioare

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.26 /15. 05..2019

 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.27 /27. 05.2019ție nr.27 /27. 05.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.27 /27. 05.2019 ție nr.27 /27. 05.2019 ție nr.27 /27. 05.2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.27 /27. 05.2019 ție nr.27 /27. 05.2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Ordinul ministrului nr 3860/ 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor i și completările ulterioare

metodologiei de evaluare a performan elor profesionale i individuale ție nr.27 /27. 05.2019 și completările ulterioare
anuale ale personalului contractual

  Consiliul de administra ie decideție nr.27 /27. 05.2019 :

1) S-a aprobat calificativele par iale (FB) pentru următoarele cadre didactice:ție nr.27 /27. 05.2019
Vasilache Lidia, Solomon Ionu , Nedelcu Delia.ție nr.27 /27. 05.2019

2) S-a aprobat organizarea excursiilor de către profesorii: Cerchez Cosmin, 
Mo ăilă Andreea i Moicianu Adriana.ție nr.27 /27. 05.2019 și completările ulterioare

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.27 /27. 05.2019

 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

              

                             Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.28 /13.06.2019ție nr.28 /13.06.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr.28 /13.06.2019 ție nr.28 /13.06.2019 ție nr.28 /13.06.2019

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- HG569/2015 – norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la i și completările ulterioare

de la locul de muncă a cadrelor didactice i a personalului didactic auxiliar din și completările ulterioare
învă ământul preuniversitar, din 15.07.2015 – Art.5ție nr.28 /13.06.2019

- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr.28 /13.06.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
nr 1869/12.10.2018

- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr.28 /13.06.2019 ție nr.28 /13.06.2019

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- 2019-2020
- Ghidului Programului Erasmus 2018
- Regulamentului UE nr 1288/ 2013 al Parlamentului i Consiliului European privind și completările ulterioare

derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020

  Consiliul de administra ie decideție nr.28 /13.06.2019 :

1) S-a aprobat transferul elevei Crî mariu Cristiana Georgiana de la coala Gimnazială și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
Mihai Viteazul la coala Gimnazială Grigore AlexandrescuȘcolii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

2) S-a aprobat înscrierea la cursul de formare CRED a doamnelor profesoare Bobe 
Simona i Moicianu Adrianași completările ulterioare

3) S-a aprobat delegarea atribu iilor directorului în perioada concediului, pentru Ni escu ție nr.28 /13.06.2019 ție nr.28 /13.06.2019
Ovidiu, Constantin Nicoleta i Cerchez Cosminși completările ulterioare

4) S-a aprobat decontarea navetei pe luna mai pentru Constantin Nicoleta, Stanciu Alis, 
Bădăran Mădălina, Ene Lucian, Rotaru Mihaela i Toma Geanina.și completările ulterioare

5) S-a aprobat instalarea sistemului de monitorizare video la coala Gimnazială Grigore Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
Alexandrescu de către firma COMTELEPREST.

6) S-a realizat diseminarea proiectului  Erasmus +My country, my family, my 
community (2018-1-UK01-229-048248_3) de către dna Constantin Nicoleta.

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.28 /13.06.2019

 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

                    

                      Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.29 /29. 07.2019ție nr.29 /29. 07.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr.29 /29. 07.2019 ție nr.29 /29. 07.2019 ție nr.29 /29. 07.2019

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- HG569/2015 – norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la i și completările ulterioare

de la locul de muncă a cadrelor didactice i a personalului didactic auxiliar din și completările ulterioare
învă ământul preuniversitar, din 15.07.2015 – Art.5ție nr.29 /29. 07.2019

- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr.29 /29. 07.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
nr 1869/12.10.2018

- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- ROFUIP  nr.5079/2016 
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr.29 /29. 07.2019 ție nr.29 /29. 07.2019

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Metodologia cadru privind colarizarea la domiciliu 5086/ 31 august 2016și completările ulterioare
- Anexei la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 Metodologia - 

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învă ământul ție nr.29 /29. 07.2019
preuniversitar în anul colar 2019-2020și completările ulterioare

- Ghidului Programului Erasmus 2018
- Regulamentului UE nr 1288/ 2013 al Parlamentului i Consiliului European privind și completările ulterioare

derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020

  Consiliul de administra ie decideție nr.29 /29. 07.2019 :

1) S-a aprobat transferul elevilor Paceloaia Sara de la coala Gimnazială Smaranda Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
Gheorghiu la coala Ioan Alexandru Brătescu Voine ti Tărgovi teȘcolii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare și completările ulterioare

2) S-a aprobat avizul pentru aprobarea deta ării în interesul învă ământului a dnei și completările ulterioare ție nr.29 /29. 07.2019
professor Stanciu Alis

3) S-a aprobat avizul pentru pensionarea dlui învă ător Tiubeică Mariusție nr.29 /29. 07.2019
4) S-a aprobat eliberarea diplomei de absolvire pentru Dini ă Cătălin Ionelție nr.29 /29. 07.2019
5) S-a aprobat decontarea navetei pe luna iunie pentru Constantin Nicoleta, Stanciu Alis, 

Bădăran Mădălina, Ene Lucian, Rotaru Mihaela, Toma Geanina
6) Au fost aprobate comisiile de corigen ă 2018-2019ție nr.29 /29. 07.2019
7) A fost aprobat calendarul pentru proiectul Autism_PCP 2018 EL-01-KA 204-047488
8) S-a aprobat deta area dnei Mihai Alina începând cu 01.08.2019.și completările ulterioare

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.29 /29. 07.2019
 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.30 /12. 08.2019ție nr.30 /12. 08.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr.30 /12. 08.2019 ție nr.30 /12. 08.2019 ție nr.30 /12. 08.2019

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr.30 /12. 08.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

nr 1869/12.10.2018
- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- ROFUIP  nr.5079/2016 
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr.30 /12. 08.2019 ție nr.30 /12. 08.2019

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învă ământul preuniversitar în anul colar 2019-2020ție nr.30 /12. 08.2019 și completările ulterioare
- Ghidului Programului Erasmus 2018
- Regulamentului UE nr 1288/ 2013 al Parlamentului i Consiliului European privind și completările ulterioare

derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020

  Consiliul de administra ie decideție nr.30 /12. 08.2019 :

1) S-a aprobat deta area în interesul învă ământului a domnului Ni escu Ovidiu, pe 8 ore și completările ulterioare ție nr.30 /12. 08.2019 ție nr.30 /12. 08.2019
de fizică. 2019-2020

2) S-a aprobat deta area în interesul învă ământului a doamnei Moicianu Adriana. La și completările ulterioare ție nr.30 /12. 08.2019
coala Paul Bănică, 2019-2020Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

3) S-a aprobat calificativul partial al doamnei Moicianu Adriana: F Bine
4) S-a aprobat transferul elevei Hulpan Maria de la coala Gimnazială Smaranda Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

Gheorghiu la coala Radu Negrii de la FăgăraȘcolii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare
5) Sa aprobat derularea proiectului Istoria Jude ului Dîmbovi a- o poveste adevăratăție nr.30 /12. 08.2019 ție nr.30 /12. 08.2019
1) A fost aprobată activitatea de diseminare a proiectului Autism_PCP 2018 EL-01-KA 

204-047488

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.30 /12. 08.2019
 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                         Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.31 /04. 09.2018ție nr.31 /04. 09.2018

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitar 5079/2016 cu și completările ulterioare ție nr.31 /04. 09.2018 ție nr.31 /04. 09.2018 ție nr.31 /04. 09.2018

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr și completările ulterioare ție nr.31 /04. 09.2018 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 

1869/12.10.2018
- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu modificările i și completările ulterioare ție nr.31 /04. 09.2018 ție nr.31 /04. 09.2018 și completările ulterioare

completările ulterioare
- Ordinul ministrului nr 3860/ 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor i metodologiei de evaluare a și completările ulterioare

performan elor profesionale i individuale anuale ale personalului contractualție nr.31 /04. 09.2018 și completările ulterioare
- Anexei la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 Metodologia - cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învă ământul preuniversitar în anul colar 2019-2020ție nr.31 /04. 09.2018 și completările ulterioare
- ORDIN Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi didactic auxiliar cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.31 /04. 09.2018 :

1) S-au aprobat calificativele pentru personalul didactic/ didactic auxiliar 2018-2019
2) S-a aprobat transferul următorilor elevi: Ion Nicoleta Jana de la coala Gimnazială Smaranda Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 

Gheorghiu la coala Gimnazială Nicolae Grigorescu Titu, Vulpe Erica de la coala Gimnazială Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
Smaranda Gheorghiu la Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino, Oprea David de la Colegiul ție nr.31 /04. 09.2018
Na ional Constantin Cantacuzino la coala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, Doroban u Carlos de la ție nr.31 /04. 09.2018 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr ție nr.31 /04. 09.2018

coala Gimnazială Smaranda Gheorghiu la Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino, Stan Alice Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr ție nr.31 /04. 09.2018
Gabriela de la coala Gimnazială Smaranda Gheorghiu în Italia, Dotă Valentin de la coala Tudor Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
Vladimirescu la coala Smaranda Gheorghiu, Neghi  Monica de la coala Smaranda Gheorghiu la Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 

coala Buc ani, Drezalia David de la c Bolde ti la coala Smaranda Gheorghiu, Ni u Alexandra de la Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr ție nr.31 /04. 09.2018
coala Ungureni la coala Gimnazială Smaranda Gheorghiu, Drîngaru David de la coala Băleni, Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 

Marasin Antonia de la Colegiul Na ional Constantin Cantacuzino la coala Gimnazială Smaranda ție nr.31 /04. 09.2018 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
Gheorghiu, Petre Cătălina de la coala Aninoasa la coala Smaranda Gheorghiu, Mihai Elena de la Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
Smaranda Gheorghiu în Italia, Tănase Ionela de la coala Lazuri la coala Smaranda Gheorghiu, Ivan Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
Florinel de la coala Cornă elu la coala Smaranda Gheorghiu, Crî mariu Cristina de la coala Mihai Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr ție nr.31 /04. 09.2018 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
viteazul la coala Smaranda Gheorghiu, Be ea tefan de la coala Radu cel Mare la coala Smaranda Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 
Gheorghiu, Paraschiv Teodora de la cola Tudor Vladimirescu la coala Smaranda Gheorghiu.Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr 

3) S-a aprobat cererea de echivalare a creditelor pentru Năstase Daniela
4) S-a prezentat i aprobat raportul annual de calitate privind activitatea desfă urată în coalăși completările ulterioare și completările ulterioare și completările ulterioare
5) S-a prelungit deta area contractului individual de muncă pentru domnul Apostescu Gheorghe.și completările ulterioare

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.31 /04. 09.2018
 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Mariași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.32 /18. 09.2019ție nr.32 /18. 09.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.32 /18. 09.2019 ție nr.32 /18. 09.2019 ție nr.32 /18. 09.2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.32 /18. 09.2019 ție nr.32 /18. 09.2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.32 /18. 09.2019 :

1) S-a aprobat suplinirea orelor pentru perioadele de concedii medicale ale 
dlui Mihai Cornel, respectiv ale dnei Vătavu Adela, de către dl Oltei 
Radu.

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.32 /18. 09.2019

 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.33 /02.10.2019ție nr.33 /02.10.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.33 /02.10.2019 ție nr.33 /02.10.2019 ție nr.33 /02.10.2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda și completările ulterioare ție nr.33 /02.10.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 

Gheorghiu” nr 1869/12.10.2018
- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.33 /02.10.2019 ție nr.33 /02.10.2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.33 /02.10.2019 :

1) S-a aprobat Regulamentului Intern 2019-2020
2) S-a aprobat graficului de asisten e 2019-2020ție nr.33 /02.10.2019
3) S-a aprobat orarul 2019-2020
4) S-a aprobat Regulamentul de organizare i func ionare a colii și completările ulterioare ție nr.33 /02.10.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 

Gimnaziale Smaranda Gheorghiu 2019-2020
5) S-a aprobat organigrama 2019-2020;
6) S-au aprobat comisiile metodice i pe probleme 2019-2020;și completările ulterioare
7) S-a aprobat derularea proiectului Istoria jude ului Dâmbovi a- o poveste ție nr.33 /02.10.2019 ție nr.33 /02.10.2019

adevărată (perioadele, listele cu elevii participan i).ție nr.33 /02.10.2019
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                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.34 /10. 10.2019ție nr.34 /10. 10.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.34 /10. 10.2019 ție nr.34 /10. 10.2019 ție nr.34 /10. 10.2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda și completările ulterioare ție nr.34 /10. 10.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 

Gheorghiu” nr 1869/12.10.2018
- Regulamentului Intern nr 1875/ 16.10.2018
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.34 /10. 10.2019 ție nr.34 /10. 10.2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.34 /10. 10.2019 :

1) S-a aprobat înscroerea la grade didactice/ definitivat pentru Oprea 
Cătălina, Albu Elena, Poenaru Elena i Lungu Elena.și completările ulterioare

2) S-a aprobat prelungirea deta ării dlui Solomon Glad Tiberiu pe perioada și completările ulterioare
17 oct 2019-17 aprilie 2019

3) S-a aprobat transferul elevilor Iosif Cosmin de la c nr 1 Moreni la coalaȘcolii Gimnaziale ,,Smaranda Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 
Smaranda Gheorghiu, Grancea Florin de la coala Petro ani la coala Școlii Gimnaziale ,,Smaranda și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 
Smaranda Gheorghiu. S-a aprobat înscrierea la FR a elevilor Marin 
Valentin, Bîrlea Cosmin i Oprea Dănu .și completările ulterioare ție nr.34 /10. 10.2019

4) S-a aprobat planul de măsuri pentru îmbunătă irea rezultatelor la EN ție nr.34 /10. 10.2019
2019-2020.
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                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.35 /21.10.2019ție nr.35 /21.10.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.35 /21.10.2019 ție nr.35 /21.10.2019 ție nr.35 /21.10.2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda și completările ulterioare ție nr.35 /21.10.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 

Gheorghiu” nr 1661/08.10.2019
- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- ROFUIP  nr.5079/2016 
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.35 /21.10.2019 ție nr.35 /21.10.2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.35 /21.10.2019 :

1) S-a aprobat excursia de la Potlogi în cadrul proiectului Istoria jude ului ție nr.35 /21.10.2019
Dâmbovi a- o poveste adevărată- octombrie 2019ție nr.35 /21.10.2019

2) S-a aprobat transferul elevilor Toader Florin de la cola Matei Basarab la Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 
coala Smaranda Gheorghiu, Neagu Alexia de la coala Radu cel Mare laȘcolii Gimnaziale ,,Smaranda Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 
coala Smaranda Gheorghiu i Nu u Raimon de la Băleni la coala Școlii Gimnaziale ,,Smaranda și completările ulterioare ție nr.35 /21.10.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda 

Smaranda Gheorghiu
3) S-au aprobat concediile angaja ilor pentru 2019-2020ție nr.35 /21.10.2019

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.35 /21.10.2019
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                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.36 /08.11.2019ție nr.36 /08.11.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr.36 /08.11.2019 ție nr.36 /08.11.2019 ție nr.36 /08.11.2019

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr.36 /08.11.2019 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

nr 1661/08.10.2019
- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr.36 /08.11.2019 ție nr.36 /08.11.2019

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Ghidului Programului Erasmus 2018
- Regulamentului UE nr 1288/ 2013 al Parlamentului i Consiliului European privind și completările ulterioare

derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020

  Consiliul de administra ie decideție nr.36 /08.11.2019 :

1) S-a aprobat Planul de dezvoltare institu ionalăție nr.36 /08.11.2019
2) S-a aprobat Planul managerial
3) S-a aprobat Planul opera ionalție nr.36 /08.11.2019
4) S-a aprobat suplinirea orelor dlui prof Bob Fănică de către dna prof Ferencz Viorica
5) S-a aprobat transferul elevilor Dinu Ioana de la Bungetu i Alecu Alexia de la Corne tiși completările ulterioare și completările ulterioare
6) S-a aprobat decontarea navetei pentru lunile septemvbrie i octombrie pentru Neagu și completările ulterioare

Elena, Dinu Ionana, Bădăran Elena, Lămbu ă Denisa, Pascale Constan aNoicu Rizea, ție nr.36 /08.11.2019 ție nr.36 /08.11.2019
Popescu Licica, Constantin Nicoleta;

7) S-a aprobat graficul pentru înscriere la mobilitatea din ara Galilor din ianuarie 2020.Țara Galilor din ianuarie 2020.
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                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.37 /26.11.2019ție nr.37 /26.11.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ și completările ulterioare ție nr.37 /26.11.2019 ție nr.37 /26.11.2019 ție nr.37 /26.11.2019

preuniversitar 5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale și completările ulterioare ție nr.37 /26.11.2019 Școlii Gimnaziale 

,,Smaranda Gheorghiu” nr 1661/08.10.2019
- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie și completările ulterioare ție nr.37 /26.11.2019 ție nr.37 /26.11.2019

4619/ 2014, cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr.37 /26.11.2019 :

1) S-a avizat Planul de colarizare pentru anul colar 2020-2021: și completările ulterioare și completările ulterioare
pregătitoare: 1 clasă, I: 1 clasă, II: 1 clasă, III: 2 clase, IV: 2 clase, 
V: 1 clasă, VI: 2 clase, VII: 2 clase, VIII: 2 clase, FR: 4 clase, ADS: 1 
clasă (pentru ambele coli). Dacă în 20 august 2020 vor fi mai mul i elevi,și completările ulterioare ție nr.37 /26.11.2019
corespunzător mai multor clase, se vor forma mai multe clase decât s-a 
avizat.

2) Nu s-a aprobat transferul elevului Bucure teanu Iano  de la clasa a VIII-și completările ulterioare și completările ulterioare
A, de la coala Mihai Viteazul pentru că nu apar ine de circumscrip ia Școlii Gimnaziale ție nr.37 /26.11.2019 ție nr.37 /26.11.2019
noastră. 

3) S-a realizat repartizarea recensământului, la fel ca anul trecut, cu 
modificări pentru câ iva colegi. Se va afi a la loc vizibil.ție nr.37 /26.11.2019 și completările ulterioare

4) A fost aprobată deta area dnei Mihai Alina Nicoleta, începând cu și completările ulterioare
01.12.2019 la Scoala ,,Smaranda Gheorghiu” de la Firma Sorescu Anda 
Elena

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.37 /26.11.2019

 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare



                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, SMARANDA GHEORGHIU” 
                                                  Calea Bucureşti Nr. 28 , Târgovişte 
                                                  Tel. 0245221251 ; e-mail : sc3smara@yahoo.com

         

                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr 38 /13.12.2019ție nr 38 /13.12.2019

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 i 146și completările ulterioare
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- HG569/2015 – norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la i și completările ulterioare

de la locul de muncă a cadrelor didactice i a personalului didactic auxiliar din și completările ulterioare
învă ământul preuniversitar, din 15.07.2015 – Art.5ție nr 38 /13.12.2019

- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale și completările ulterioare ție nr 38 /13.12.2019 Școlii Gimnaziale 
,,Smaranda Gheorghiu” nr 1661/08.10.2019

- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare

  Consiliul de administra ie decideție nr 38 /13.12.2019 :

1) S-a formulat un răspuns către Audit ISJ i către Primărie privind necesitatea și completările ulterioare
func ionării colilor Smaranda Gheorghiu i Grigore Alexandrescu într-un singur ție nr 38 /13.12.2019 Școlii Gimnaziale și completările ulterioare
schimb, în anul colar 2020-2021 i propunerea ca spa iul care rămâne neutilizat să fie și completările ulterioare și completările ulterioare ție nr 38 /13.12.2019
destinat altor activită i educa ionale, care vor fi stabilite la momentul potrivit ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019
(activită i de tip coală după coală, cursuri de formare etc)ție nr 38 /13.12.2019 Școlii Gimnaziale Școlii Gimnaziale 

2) S-a aprobat delegarea atribu iilor directorului pe perioada vacan ei de iarnă: dna prof ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019
Constantin Nicoleta.

3) S-a aprobat decontarea navetei pe luna noiembrie 2019 pentru cadrele didactice: 
Neagu Elena, Dinu Ioana, Bădăran Elena, Lămbu ă Denisa, Pascale Constan a, Voicu ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019
Rizea Gabriela, Popescu Lucica i Constantin Nicoleta.și completările ulterioare

4) S-a stabilit ca prima limbă străină la clasa pregătitoare 2020 să fie limba engleză. Dacă
părin ii vor solicita în scris oricare altă limbă străină se va aproba în septembrie 2020.ție nr 38 /13.12.2019

5) Măsuri pentru constituirea clasei pregătitoare: realizarea de pliante i organizarea și completările ulterioare
Zilelor colii la începutul lunii februarie. To i profesorii au obliga ia să se implice.Școlii Gimnaziale ție nr 38 /13.12.2019 ție nr 38 /13.12.2019
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                       Hotărârea Consiliului de Administra ie nr 39 /15.01.2020ție nr 39 /15.01.2020

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr 39 /15.01.2020 ție nr 39 /15.01.2020 ție nr 39 /15.01.2020

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- HG569/2015 – norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la i și completările ulterioare

de la locul de muncă a cadrelor didactice i a personalului didactic auxiliar din și completările ulterioare
învă ământul preuniversitar, din 15.07.2015 – Art.5ție nr 39 /15.01.2020

- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr 39 /15.01.2020 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
nr 1661/08.10.2019

- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr 39 /15.01.2020 ție nr 39 /15.01.2020

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Ghidului Programului Erasmus 2018
- Regulamentului UE nr 1288/ 2013 al Parlamentului i Consiliului European privind și completările ulterioare

derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020

  Consiliul de administra ie decideție nr 39 /15.01.2020 :

1) S-a aprobat oferta de op ionale pentru anul colar 2020-2021: Stroescu Gheorghe. ție nr 39 /15.01.2020 și completările ulterioare
Rada Vasile, Ro ca Georgeta, Ciocănel Ionica, Constantin Nicoleta, Badea Alexandru,și completările ulterioare
Holbo an Carmen. și completările ulterioare

2) S-a aprobat suplinirea în perioada concediului medical al doamnei Dinu Ioana, de 
către Ciocănel Ionica, Ignat Anda, Holbo an Carmen i Mo ăilă Andreea.și completările ulterioare și completările ulterioare ție nr 39 /15.01.2020

3) S-a aprobat transferul elevului Vlad Ionu - clasa a VII-a, de la coala Gimnazială ție nr 39 /15.01.2020 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
Smaranda Gheorghiu la coala Gimnazială Matei Basarab.Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

4) S-au discutat problemele semnalate la disciplina educa ie tehnologică.ție nr 39 /15.01.2020
5) S-a realizat diseminarea proiectului My country, my family and my community 2018-

1-UK01-KA229-048248-3.
6) S-a aprobat decontarea navetei pe luna decembrie pentru următoarele cadre didactice: 

Neagu Elena, Dinu Ioana, Bădăran Mădălina, Lămbu ă Denisa, Pascale Constan a, ție nr 39 /15.01.2020 ție nr 39 /15.01.2020
Voicu Rizea, Popescu Lucia, Constantin Nicoleta. 

7) S-a informat CA privind încetarea deta ărilor dlui Apostescu Gheorghe, dlui Solomon și completările ulterioare
Glad Tiberiu i dnei Mihai Alina.și completările ulterioare

8) S-a aprobat suplinirea orelor de educa ie tehnologică de către Voicu Rizea Gabriela i ție nr 39 /15.01.2020 și completările ulterioare
Stan Marinela, în urma depunerii demisiei de către d-na profesor Pascale Constan a.ție nr 39 /15.01.2020



9) S-a aprobat comisia de mobilitate 2020-2021: Bobe Simona, Brezeanu Gabriela i și completările ulterioare
Ciocănel Ionica.
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                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.40 /23.01.2020ție nr.40 /23.01.2020

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr.40 /23.01.2020 ție nr.40 /23.01.2020 ție nr.40 /23.01.2020

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr.40 /23.01.2020 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

nr 1661/08.10.2019
- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr.40 /23.01.2020 ție nr.40 /23.01.2020

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI 

DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 
ŞCOLAR 2020-2021 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei i cercetării nr. și completările ulterioare
5259/12.11.2019)

  Consiliul de administra ie decideție nr.40 /23.01.2020 :

1) S-au stabilit op ionalele pentru anul colar 2020-2021: c 3: Matematica i ție nr.40 /23.01.2020 și completările ulterioare și completările ulterioare și completările ulterioare
calculatorul-aV-a, Baschet-aVI-a, L` ordinateur- aVII-a, Matematica i calculatorul- și completările ulterioare
aVIII-a, c 9: Crearea paginilor WEB- aV-a, ah în coală- aVI-a, ah în coală- aVII-și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare
a, ah în coală- aVIII-a. Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare

2) S-a aprobat cererea de reducere a normei didactice la 16 ore pentru doamna profesor 
Năstase Daniela, în anul colar 2020-2021.și completările ulterioare

3) S-au aprobat cererea de pensionare a doamnei Aldea Mariana i pensionarea domnuluiși completările ulterioare
Bădescu Mircea.

4) S-a aprobat cererea de completare a catedrei domnului profesor Stroescu Gheorghe, la 
nivelul unită ii cu 6 ore de fizică.ție nr.40 /23.01.2020

5) S-a aprobat transferul elevului Dincă tefan, clasa a V-a de la coala nr 1 Nicule ti la Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare
coala Gimnazială Grigore Alexandrescu.Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
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                Hotărârea Consiliului de Administra ie nr.41 /31.01.2020ție nr.41 /31.01.2020

În temeiul :
- Legii 1/2011 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Codului muncii – Legea 53/2003 
- Regulamentul cadru de organizare i func ionare a unită ilor de învă ământ preuniversitarși completările ulterioare ție nr.41 /31.01.2020 ție nr.41 /31.01.2020 ție nr.41 /31.01.2020

5079/2016 cu modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Regulamentul de organizare i func ionare a colii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” și completările ulterioare ție nr.41 /31.01.2020 Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 

nr 1661/08.10.2019
- Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
- Metodologiei de organizare i func ionare a Consiliului de Administra ie 4619/ 2014, cu și completările ulterioare ție nr.41 /31.01.2020 ție nr.41 /31.01.2020

modificările i completările ulterioareși completările ulterioare
- Ordinul ministrului nr 3860/ 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor i metodologiei de și completările ulterioare

evaluare a performan elor profesionale i individuale anuale ale personalului contractualție nr.41 /31.01.2020 și completările ulterioare
- METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI 

DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL 
ŞCOLAR 2020-2021 (Anexă la ordinul ministrului educaţiei i cercetării nr. și completările ulterioare
5259/12.11.2019)

  Consiliul de administra ie decideție nr.41 /31.01.2020 :

1) S-au acordat calificativele pentru personalul nedidactic: Alecu Liviu FB, Bădescu 
Gabriela FB, Apostescu Gheorghe FB, Mihai Alina FB, Mira Mihai FB, Solomon 
Tiberiu FB, Pantazi Elena FB, Cîmpureanu Geanina FB, Ciucanu Cornelia FB, 
Anistoroaie Zinica FB, Boboacă Mihail FB.

2) S-a aprobat Raportul asupra activită ii desfă urate la coala Gimnazială Smaranda ție nr.41 /31.01.2020 și completările ulterioare Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” 
Gheorghiu pe sem I, 2019-2020.

Pre edinte Consiliu de Administra ie,                      Secretar,și completările ulterioare ție nr.41 /31.01.2020

 Dir., prof. Ro ca Georgeta                                 Prof. Înv. primar  Aldea Marianași completările ulterioare


