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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.54 /08. 09.2020
-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
ROFUIP nr.5079/2016
Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului ,,A doua șansă”
pentru învățământul secundar inferior 5248/ 31.08.2011
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr
1110/12.10.2020
Regulamentului Intern nr 1111/ 12.10.2020
Metodologiei privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului ,,Adoua
sansa”, pentru invatamantul secundar inferior, nr.5248/31.08.2011
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 4619/ 2014, cu
modificările și completările ulterioare si ordinului nr. 4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea
şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4.619/2014
ORDIN Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a
activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație decide:
1) S-au aprobat calificativele 2019-2020, FB pentru toate cadrele didactice
2) S-a aprobat comisia de inscriere pentru A Doua Sansa 2020-2021 si au fost aprobate dosarele
de inscriere
3) S-a aprobat procedura de invatare on-line
4) S-a aprobat incadrarea 2020-2021
5) S-a aprobat transferul urmatorilor elevi: Marzac Ioan de la Vulcana Pandele, Mihai Maria de
la Scoala Speciala, Cosma Ion Flavius de la Scoala Normala, Dobra Alexandru cls a IIIaechivalare-parcurgerea procedurii, Dina Octavian de la Scoala Normala, Stanila Alexandru de
la sc 10 Targoviste, Tanase Delia de la Scoala Normala, Feier Nicolas de la Scoala Normala,
Spataru Alberto de la sc 8 Targoviste, Sendroiu Denisa de la Scoala Normala, Petre Iuliana de
la Candesti, Pavel Luca la Scoala Normala, Neacsu Alexandru la Visinesti, Buturuga Natalia
la sc 2 Targoviste, Stan Rebeca, Stan Adela, Stan Ana Maria, Stan Miruna, Stan Gabriela la
Scoala Cornatelu, Borcan Laurentiu de la Comisani. Toti acesti elevi au solicitat transfer din
motive de domiciliu.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Aldea Mariana

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.54 /17. 09.2020

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr.
5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și funcționarea unităților de
învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda
Gheorghiu” nr 1661/08.10.2019
Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
4619/ 2014, cu modificările și completările ulterioare si ordinului nr.

4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
- PO echivalare credite 2020
Consiliul de administrație decide:
1) S-a aprobat ecvhivalarea creditelor pentru doamnele Brezeanu
Gabriela, Constantin Nicoleta si Ciocanel Ionica
Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Aldea Mariana

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.55 /01 10.2020

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda
Gheorghiu” nr 1661/08.10.2019
Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
ROFUIP nr.5079/2016
Metodologiei privind organizarea procesului de învățământ în cadrul
Programului ,,Adoua sansa”, pentru invatamantul secundar inferior,
nr.5248/31.08.2011
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
4619/ 2014, cu modificările și completările ulterioare si ordinului nr.

4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
Consiliul de administrație decide:
6) S-au aprobat optionalele la A Doua Sansa: Caligrafie si Viata noastra
7) S-a aprobat suplinirea orelor dlui Bob Fanica, pe perioada concediului de
odihna, de catre dna prof Voicu Rizea Gabriela si de catre dna prof
Ferencz Viorica
8) S-a aprobat transferul elevului Nita Teodor, clasa a VIII-a, la Liceul
Nucet, la clasa sportiva, in urma sustinerii probelor
Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.56 /09.10.2020

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu”
nr 1661/08.10.2019
Regulamentului Intern nr 1677/ 10.10.2019
ROFUIP nr.5079/2016
Metodologiei privind organizarea procesului de învățământ în cadrul Programului
,,Adoua sansa”, pentru invatamantul secundar inferior, nr.5248/31.08.2011
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 4619/ 2014, cu
modificările și completările ulterioare si ordinului nr. 4.621 din 23 iulie 2015 pentru
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014

Consiliul de administrație decide:
9) S-a aprobat Regulamentul de Functionare a Scolii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu
10) S-a aprobat contractual educational intre scoala si familie
11) S-a aprobat raportul asupra starii invatamantului la Scoala Gimnaziala Smaranda
Gheorghiu
12) S-a aprobat regulamentul Intern al Scolii Gimnaziale Smaranda Gheorghiu
13) S-au stabilit responsabilii comisiilor
14) S-au aprobat fisele de autoevaluare ale cadrelor didactice/ cadrelor didactice auxiliare
15) S-a aprobat organigrama scolii
16) S-a aprobat PDI scoala
17) S-au aprobat graficele activitatilor CA/ CP
18) S-a aprobat graficul de asistente la ore
19) S-a aprobat Planul managerial

Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.58 /21.10.2020

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr.
5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și funcționarea unităților de
învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda
Gheorghiu” nr 1110/12.10.2020
Regulamentului Intern nr 1111/ 12.10.2020
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
4619/ 2014, cu modificările și completările ulterioare si ordinului nr.

4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
- Metodologia de supraveghere a COVID 19 2020
Consiliul de administrație decide:
20)
S-a aprobat intrarea in on line a claselor a VI a B si a VII a B,
conform recomandarilor DSP

Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.59 /03.11.2020

-

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și
funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din
România
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Gheorghiu” nr
1110/12.10.2020
Regulamentului Intern nr 1111/ 12.10.2020
HG569/2015 – norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar, din 15.07.2015 – Art.5
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație 4619/ 2014, cu
modificările și completările ulterioare si ordinului nr. 4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea
şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4.619/2014
Metodologia de supraveghere a COVID 19 2020
Consiliul de administrație decide:
21) S-a aprobat activitate on line pentru 11 elevi si 4 profesori, conform documentelor medicale
predate la secretariat: Milos Andra, Dragoi Robert, Radu Cristian, Gheorghe Alisa, Crasmariu
Denisa, Mihai Calin, Stan Laurentiu, Marin Darius, Ilie Dorin, Dusa Marc Florin, Podaru Ion,
Ferencz Viorica, Voicu Rizea. Stroescu Gheorghe.
22) S-a aprobat transferul celor 3 frati Puia de la Bucuresti
23) S-a aprobat decontarea navetei pe luna octombrie a urmatorilor profesori: Stanciu Alis,
Lambuta Denisa, Popescu Lucica, Radu Ionit, Voicu Rizea Gabriela

Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.60 /27. 11.2020

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr.
5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și funcționarea unităților de
învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România
Metodologia privind organizarea procesului de învățământ în cadrul
Programului ,,A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior 5248/
31.08.2011
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale
,,Smaranda Gheorghiu” nr 1110/12.10.2020
Regulamentului Intern nr 1111/ 12.10.2020
Procedura operațională pentru înscrierea cadrelor didactice la examenul de
acordare a gradului didacti II/ definitivat, ISJ DB, octombrie 2020
Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
4619/ 2014, cu modificările și completările ulterioare si ordinului nr.

4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
- Metodologia de organizare și funcționare a claselor cu frecvență redusă în
învățământul preuniversitar
Consiliul de administrație decide:
24)
S-a aprobat proiectul de buget pe anul 2021
25)
S-au luat masuri pentru elevii care nu au dispozitive si nu pot
frecventa scoala on line: consilierea acestora si a parintilor, realizarea de
fise de lucru pentru acasa. Evaluarea acestor elevi se va realiza pe baza
acestor fise.

26)
S-a aprobat proiectul de scolarizare 2021-2022: 1 clasa pregatitoare
25 elevi, 1 clasa step by step 25 elevi, 1 clasa I 26 elevi, 1 clasa a IIa 28
elevi, o clasa a III-a 31 elevi, 1 clasa a IV-a A 19 elevi, 1 clasa a IV-a B
21 elevi, 1 clasa a Va A 16 elevi, 1 clasa a Va B 25 elevi, 1 clasa a VI a A
21 elevi, 1 clasa a VI a B 15 elevi, 1 clasa a VII a A 20 elevi, 1 clasa a VII
a B 19 elevi, 1 clasa a VIII a 20 elevi, 1 clasa a VIII-a B 18 elevi, ADS 14
elevi, a Va FR 25 elevi, a VI a FR 19 elevi, a VII a FR 20 elevi, a VIII a
FR 19 elevi
27)
S-a aprobat inscrierea la grade didactice/ definitivat a profesorilor:
Oprea Catalina, Moicianu Adriana, Voicu Rizea Gabriela, Poenaru Elena
si Motaila Andreea.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.62 /14.12.2020

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr.
5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și funcționarea unităților de
învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale
,,Smaranda Gheorghiu” nr 1110/12.10.2020
Regulamentului Intern nr 1111/ 12.10.2020

- Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
4619/ 2014, cu modificările și completările ulterioare si ordinului nr.

4.621 din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014
- ORDIN Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar cu
modificările și completările ulterioare
Consiliul de administrație decide:
28)
S-a anulat aprobarea transferul elevului Spanu Maximilian Nicolas,
din data de 08.12.2020 pentru ca mama copilului a luat legatura cu scoala
si a declarant ca este in proces cu tatal copilului si nu este de accord cu
transferul acestuia.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.63 /11. 01.2021
-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr.
5.447/31.08.2020, reglementează organizarea și funcționarea unităților de
învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda
Gheorghiu” nr 1110/12.10.2020
Regulamentului Intern nr 1111/ 12.10.2020

- Metodologiei de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
4619/ 2014, cu modificările și completările ulterioare si ordinului nr. 4.621
din 23 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 4.619/2014
- Anexa la OMEC nr 5991-11.11.2020 Metodologia cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul
scolar 2021-2022
Consiliul de administrație decide:
29)
S-a aprobat componenta comisiei de mobilitate: Ciocanel Ionica
responsabil, Bobe Simona membru si Lambuta Denisa membru
30)
S-a aprobat suplinirea in timpul concediului medical al doamnei
invatator Brezeanu Gabriela de catre doamna invatator Albu Elena si
suplinirea in timpul concediului medical al doamnei professor Nastase
Daniela de catre doamna professor Ciocanel Ionica si de catre doamna
profesor Constantin Nicoleta.
Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Înv. primar Cazacu Stefania

