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HOTĂRÂRE  Nr. 4 din 18.09.2020 
 
 

Consiliul de administrație întrunit în ședința din data de 18.09.2020, 

 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, art. 254, alin. 10); 

3. ROFUIP nr. 5447/31.08.2020, art. 139; 

4. Ordinul comun nr. 5487/1494/31.08.2020, art. 12. 

 
HOTĂRĂȘTE 

   
Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație validează cu un număr de 12 voturi pentru,  1 
absent, 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 12 voturi pentru, 1 

absent, 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 12 voturi pentru, 1 
absent, comisia de rezolvare a contestațiilor 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. 15, aprobată prin OMEN nr. 4959/02.09.2013; 
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Art. 4. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 12 voturi pentru, 1 absent, 
cererea de retragere a elevului Neagu Nicholas Ionuț, nr. 1509/17.09.2020 conform Statutului 
Elevului aprobat prin Ordinul nr. 4742/10.08.2016, art. 7, lit. cc); 

Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 12 voturi pentru, 1 absent, 

transferul elevului Popescu Ștefan conform ROFUIP, art. 139; 

Art. 6. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 12 voturi pentru, 1 absent, 
rămânerea școlii în scenariul 2 (hibrid) conform Ordinului comun nr. 5487/1494/31.08.2020, art. 
12; 

Art. 7. 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 
 


