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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3 /31. 01.2022

-

-

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda
Gheorghiu” aprobat în CA din 01.09.2021
Ordin comun nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, cu toate modificările și aprobările ulterioare
Ordin 3030 din 14 ianuarie 2022 privind modificare Ordinului Ministrului
5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare
si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ
Ordin 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de
organizare si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învățământ
OMECTS nr. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si
metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale
ale personalului contractual;

Consiliul de administrație decide:
1. Stabilirea scenariului 1, fizic, în urma anchetei epidemiologice realizată
pentru dra prof Tiron Simona
2. Modificarea programului de lucru pentru persoanele de serviciu, Pantazi
Elena și Câmpureanu Geanina, având în vedere că s-au mutat clasele de
frecvență redusă de la Școala Grigore Alexandrescu la Școala Smaranda
Gheorghiu și sâmbăta sunt ore în intervalul 8-12 la frecvență redusă. S-a
aprobat ca una dintre doamnele de serviciu să nu vină vineri după amiaza-

8 ore și să se prezinte la program sâmbătă, timp de 4 ore, prin rotație, la
buna înțelegere.
3. Stabilirea calificativelor personalului nedidactic: Pantazi Elena FB,
Câmpureanu Geanina FB, Anistoroaie Zinica FB, Alecu Liviu FB, Mira
Mihai FB, Iova Elena FB
4. Aprobarea înscrierii la gradul didactic I a dnei pîp Cazacu Ștefania. A
primit recomandare CA.
5. Stabilirea fișei posturilor personalului nedidactic 2022

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

Secretar,
Prof. Tiron Simona

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1 /20.01.2022

-

-

-

-

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” aprobat în CA din 01.09.2021
Ordin 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de
organizare si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învățământ
Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
Metodologia cadru mobilitate 2022-2023 (OME 5578/10.11.2021)

Consiliul de administrație decide:
1) S-a aprobat completarea normei didactice pentru doamna professor
Holboșan Carmen, cu 2 ore de Elemente de latină și de cultură romanică
2) Aprobarea cererii de prelungire a a ctivității, după pensionare, a dlui
profesor Stroescu Gheorghe, pe catedră redusă de 16 ore.
3) Constituirea comisiei de mobilitate 2022-2023: pîp Cazacu Ștefania, pîp
Năstase Andreea și pîp Bobe Siomona.

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

Secretar,
Prof. Tiron Simona

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.2 /25. 01..2018

-

-

-

-

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” aprobat în CA din 01.09.2021
Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
Ordin comun nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, cu toate modificările și aprobările ulterioare
Ordin 3030 din 14 ianuarie 2022 privind modificare Ordinului Ministrului
5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare
si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ
Ordin 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de
organizare si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învățământ

Consiliul de administrație decide:
1) S-a aprobat scenariul 1, fizic, în urma anchetei epidemiologice realizate
pentru domnul professor Radu State
2) Aprobarea cererilor de suplinire a orelor cadrelor didactice aflate în
concediu medical/ izolare la domiciliu, pentru : prof Ciocănel Ionica, prof
Ferencz Viorica, prof Pârvu Cristina, prof Cojocaru Anișoara, prof Sandu
Cristina, pîp Cerchez Cosmin.
Președinte Consiliu de Administrație,
Dir., prof. Roșca Georgeta

Secretar,
Prof. Tiron Simona

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4 /04. 02.2022

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Codului muncii – Legea 53/2003 Art 144 și 146
Ordin 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de
organizare si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învățământ
Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
Metodologia cadru mobilitate 2022-2023 (OME 5578/10.11.2021)

Consiliul de administrație decide:
1) S-a prezentat în întregime și s-a aprobat proiectul de încadrare pentru anul
școlar 2022-2023.

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

Secretar,
Prof. Tiron Simona

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

Hotărârea Consiliului de Administrație nr.7 /02.2022

-

-

-

-

-

În temeiul :
Legii 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ,,Smaranda
Gheorghiu” aprobat în CA din 01.09.2021
Ordin comun nr. 5.338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare
a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, cu toate modificările și aprobările ulterioare
Ordin 3030 din 14 ianuarie 2022 privind modificare Ordinului Ministrului
5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare
si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ
Ordin 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de
organizare si funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de
învățământ
Ordin nr. 5.550/03.11.2021 pentru modificarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat
prin Ordinul de ministru nr. 5.447/31.08.2020
Metodologia cadru mobilitate 2022-2023 (OME 5578/10.11.2021)

Consiliul de administrație decide:
1) S-a aprobat procedura de disciplină în situația abaterilor elevilor.
2) S-a aprobat efectuarea orelor, în timpul concediului medical al doamnei
Lămbuță Denisa, de către doamna profesor suplinitor calificat, Cobianu
Cristina.
3) S-a aprobat școală on line pentru eleva Gheorghe Alisa de la clasa I, pe
baza documentelor medicale.
4) S-a aprobat transferul următorilor elevi: Stan Mihaela, clasa a IV-a, de la
București; Barbu Andrei, clasa 0, la școala Petrești,

5) Pentru Ivan Maria care solicit transfer în clasa a II-a de la Cornățel, s-a
stabilit să se solicite aprobarea ISJ pentru că la clasa a II-a este depășit
numărul maxim de elevi.
6) Nu s-a aprobat transferul elevilor Tănase Delia și Mihai Florin de la șc
Paul Bănică Târgoviște; Grigore Marius de la școala Smaranda Gheorghiu
la școala Grigore Alexandrescu, din motivul nerespectării condițiilor de
transfer precizate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul de ministru nr.
5.447/31.08.2020.
7) S-a stabilit scenariul 1, fizic, pe baza analizei epidemiologice a dnei prof
Neagoe Iuliana
8) S-a stabilit reglarea cheltuielilor cu utilitățile, de către serviciul
contabilitate, în urma mutării Școlii Speciale la Școala Grigore
Alexandrescu.

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

Secretar,
Prof. Tiron Simona

