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HOTĂRÂRE  Nr. 12 din 07.12.2020 
 
 

Consiliul de administrație întrunit în ședința din data de 07.12.2020, 

 În conformitate cu : 

 

1. Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a 

posturilor didactice/ catedrelor vacante pe parcursul anului școlar, aprobată 

prin OMEN nr. 4959/02.09.2013; 

2. Legea nr. 1/2011 și Metodologia cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație conform Ordinului nr. 4619/2014, art. 15, lit. 

vv), modificată și completată prin OMEN nr. 3160/2017; 

3. H.G. nr. 569/2015 

 
HOTĂRĂȘTE 

   
Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație validează cu un număr de 13 voturi pentru, comisia 
de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în 
timpul anului școlar 2020-2021 conform Metodologiei de organizare și desfășurare a 
concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pe parcursul anului școlar, art. 
8, alin. 1) și 2), aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013; 

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație validează cu un număr de 13 voturi pentru, comisia 

de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise la concursul 

de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în timpul anului școlar 2020-2021 conform 

Legii nr. 1/2011, art. 254, alin. 10) și Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor 

de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pe parcursul anului școlar, art. 10, alin. 1) și 

2), aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013; 

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație valisează cu un număr de 13 voturi pentru, comisia 
de rezolvare a contestațiilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în 
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timpul anului școlar 2020-2021 conform Legii nr. 1/2011, art. 254, alin. 10) și Metodologiei de 
organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante pe 
parcursul anului școlar, art. 15, aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013; 

Art. 4. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 13 voturi pentru înscrierea 

elevilor Stan Pablo David în clasa I și Stan Flavius Timothei în clasa a V-a la Școala Gimnazială 

Ciupelnița, comuna Dumbrava, conform Legii nr. 1/2011 și Metodologiei-cadru de organizare 

și funcționare a consiliului de administrație conform Ordinului nr. 4619/2014, art. 15, lit. vv), 

modificată și completată prin OMEN nr. 3160/2017; 

Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 13 voturi pentru, decontul 
pentru lunile octombrie și noiembrie 2020 conform H.G. nr. 569/2015. 

Art. 6. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează 

la dosarul hârtiilor adoptate și se afișează pe site și la avizier. 

 
Elaborat în 2 exemplare. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație 
 

Director: prof. Ciobanu Teodora 
 


