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HOTĂRȂRE  Nr. 6 din 02.10.2020 

 
 

Consiliul de administraţie ȋntrunit ȋn şedinţa din data de 02.10.2020 ȋn 
conformitate cu : 

 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație nr. 3160/2017, art. 12, lit. d); 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. ee) și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 
21, alin. 4, lit. j); 

- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
Administrație nr. 3160/2017, art. 15, alin. 4, lit. cc); 

- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
Administrație nr. 3160/2017, art. 15, alin. 4, lit. uu); 

- Metodologia de evaluare anuală nr. 6143/01.11.2011; 
- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Etică 

din învațământul preuniversitar nr. 5550/2011, art. 17; 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. d); 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. d) și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 
21, alin. 1, lit. d; 

- ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. n); 
- ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. l); 
- ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. n); 
- ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. g); 
- ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. i); 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. k); 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 

Administrație nr. 3160/2017, art. 15, alin. 1, lit. a); 
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- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. j) și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, 
alin. 1, lit. h); 

- Legea nr. 1/2011 și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 1, lit. d); 
- Legea nr. 333/2003, art. 3, 4 și 5; 
- Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului național 

pentru definitivare în învățământul preuniversitar nr. 5434/31.08.2020 și 
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul 
preuniversitar nr. 5561/2011, art. 13; 

- HG nr. 569/2010; 
- OMECTS nr. 5559/07.10.2011; 
- OUG nr. 75/2005, art. 12, alin. b); 
- Statutul Elevului nr. 4742/10.08.2016, art. 7. Lit. cc); 
- ROFUIP, art. 40; 
- ROFUIP, art. 175-177 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Membrii Consiliului de Administraţie desemnează, cu 12 voturi pentru, 
secretarul Consiliului de Administrație conform Metodologiei-cadru de organizare 
și funcționare a Consiliului de Administrație nr. 3160/2017, art. 12, lit. d); 

Art.2. Membrii Consiliului de Administraţie stabilesc, cu 12 voturi pentru, 
comisiile de lucru pentru anul școlar 2020-2021, conform Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a Consiliului de Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. 
ee) și ROFUIP nr. 5447, art. 21, alin. 4, lit. j); 

Art.3. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, orarul 
pentru anul școlar 2020-2021, conform Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a Consiliului de Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. cc); 

Art.4. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, fișele de 
post pentru anul școlar 2020-2021, conform Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a Consiliului de Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. uu); 
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Art.5. Membrii Consiliului de Administraţie stabilește, cu 12 voturi pentru, 
calificativele cadrelor didactice pentru anul școlar 2019-2020, conform 
Metodologiei de evaluare anuală nr. 6143/2011, art. 10; 

Art.6. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, Codul de 
Etică al școlii pentru anul școlar 2019-2020, conform Regulamentului de 
organizare și funcționare a Comitetului Național de Etică din învățământul 
preuniversitar nr. 5550/2011, art. 17; 

Art.7. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, 
Regulamentul de ordine interioară, regulamentul de organizare și funcționare al 
școlii și regulamentul intern, conform Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a C.A. nr. 3106/2017, art. 15, lit. d) și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, 
alin. 4, lit. d); 

Art.8. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, graficul 
unic de monitorizare și control, conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, 
lit. n); 

Art.9. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, 
calendarul activităților educative, conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, 
lit. d); 

Art.10. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, graficul 
de asistențe al directorului și directorului adjunct pentru semestrul I, an școlar 
2020-2021, conform ROFUIP nr. 5447, art. 21, alin. 4, lit. n; 

Art.11. Membrii Consiliului de Administraţie hotărăște, cu 12 voturi pentru,  
diriginții claselor V-VIII pentru anul școlar 2020-2021, conform ROFUIP nr. 
5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. g); 

Art.19. Membrii Consiliului de Administraţie hotărăște, cu 12 voturi pentru, 
coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru anul 
școlar 2020-2021, conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. g); 
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Art.12. Membrii Consiliului de Administraţie hotărăște, cu 12 voturi pentru,  
coordonatorii de structură pentru anul școlar 2020-2021, conform ROFUIP nr. 
5447/2020, art. 21, alin. 4, lit. i); 

Art.13. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru,  
revizuirea PDI pentru anul școlar 2020-2021, conform Metodologiei-cadru de 
organizare și funcționare a Consiliului de Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. 
k); 

Art.14. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, tematica 
și graficul ședințelor CA și CP, conform Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a Consiliului de Administrație nr. 3160/2017, art. 15, alin. 1, lit. a); 

Art.15. Membrii Consiliului de Administraţie validează, cu 12 voturi pentru, 
raportul privind starea și calitatea învățământului pe semestrul I, an școlar 2019-
2020 și raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2019-2020 
conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
Administrație nr. 3160/2017, art. 15, lit. j) și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 
4, lit. h);  

Art.16. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, planul 
managerial pentru anul școlar 2020-2021 și planul managerial semestrul I, an 
școlar 2020-2021, conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. 1, lit. d) și Legii 
nr. 1/2011; 

Art.17. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, planul 
de pază pentru anul școlar 2020-2021, conform Legii nr. 333/2003, art. 3-5;  

Art.18. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru,  
înscrierea la examenul de definitivare a domnului Hurmuz Ioan Daniel, conform 
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru 
definitivare în învățământul preuniversitar nr. 5434/31.08.2020 și Metodologia 
privind formarea continuă a pesonalului din învățământul preuniversitar nr. 
5561/2011, art. 13; 
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Art.19. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, decontul 
pentru luna septembrie 2020, conform HG nr. 569/2010; 

Art.20. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, 
concediile de odihnă pentru anul școlar 2020-2021, conform OMECTS nr. 
5559/07.10.2011; 

Art.21. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, raportul 
anual de evaluare internă pentru anul școlar 2019-2020, conform Legii nr. 87/2006 
pentru aprobare OUG nr. 75/2005, art. 12, alin. b); 

Art.22. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, cererea 
de retragere temporară a elevilor Neagu Flori Andreea Raluca în perioada 
28.09.2020-10.12.2020, conform cererii nr. 1573/25.09.2020 și Neagu Nicholas 
Ionuț conform cererii 1509/17.09.2020 în perioada 18.09.2020-21.12.2020 și 
Statutul elevului nr. 4742/10.08.2016, art. 7, lit. cc); 

Art.23. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, 
organigrama pentru anul școlar 2020-2021, conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 
40; 

Art.24. Membrii Consiliului de Administraţie aprobă, cu 12 voturi pentru, 
contractul educațional conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 175-177; 

Art. 25. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor 
C.A. și se păstrează la dosarul hârtiilor adoptate. 

 
 
 
 

 
Elaborat in 2 exemplare. 

 
 

Preşedinte Consiliu de Administraţie 
 

Director: prof. Ciobanu Teodora 


