
                     

    
   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 07.01.2020 

 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  07.01.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aproba cererile de transfer ale elevilor care vin sau pleacă din unitate 

Art.2. Se aprobă  cererea de decontare a cheltuielilor   navetei, pentru d-na Păunescu Cornelia 

pentru luna decembrie 2019. 

Art.3 Se aprobă schimbarea încadrării la informatică, domnul Marcu Doru la clasa a VIII a B și 

domnul Giurescu Remus la clasa aVIa C. 

Art.4 Se aprobă cererea d-lui Marcu Eleodor  privind acordarea dirigenției la clasa a VIII a B. 

Art.5 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 

 

 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 21.01.2020 

 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul şcolar 2020-

2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  21.01.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se respinge cererea d-lui Tufeanu Marian privind  transferul pe 5 ore de geografie, 

deoarece ramân doar 3 ore geografie, în anul școlar 2020/2021 și sunt necesare la completare în 

aria curriculară om și societate. 

Art.2. Se validează cererile privind eliberarea de noi decizii pentrru doamna Istrate Viorica și 

domnul Bîscoveanu Alexandru, ca urmare a introducerii noului plan-cadru și înlocuirea 

disciplinei cultură civică cu educație economico-financiară.  

Art.3 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 

 

 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 28.01.2020 

 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  28.01.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă suspendarea cursurilor la clasa Pregătitoare B, în intervalul 27.01 - 31.01.2020, 

din cauza depistării circulației virusului gripal în colectivitatea respectivă 

            Art.2. Recuperarea integrală a programei școlare se va face până la sfârșitul semestrului II. 

Art.3 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 

 

 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 30.01.2020 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul şcolar 2020-

2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  30.01.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă cererea privind pensionarea anticipată a d-nei Cîrstea Iulia, începând cu 

01.09.2020. 

            Art.2. Se aprobă cererile privind reducerea normei didactice cu doua ore, ale cadrelor didactice 

care au peste 25 de ani vechime și gradul didactic I: prof.Nedelcu Carmen, prof Stoica Eugen, prof. 

Ruica Viorica, prof. Durbacă Aurora. 

 Art.3 Se aprobă cererile privind  completarea normei didactice la nivelul unității, conform 

Metodologiei mobilității personalului didactic nr. 5259/2019,  an școlar 2020-2021. 

 Art.4.Se aprobă disciplinele opționale pentru anul școlar 2020-2021 . 

 Art.5.Se aprobă proiectul de încadrare și orele vacante pentru anul școlar 2020-2021. 

 Art.6.Se aprobă condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitate. 

             Art.7 Se aprobă componența Comisiei de mobilitate la nivelul unității. 

  Art.9 Se aprobă lista cadrelor didactice, participante la cursul CRED. 

             Art.10. Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 
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          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 06.02.2020 

 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  06.02.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1  Se aprobă cererile de transfer ale elevilor veniți sau plecați . 

Art.2. Se aprobă  cererea de decontare a cheltuielilor   navetei, pentru d-na Păunescu Cornelia 

pentru luna ianuarie 2020. 

Art.3 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 25.02.2020 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul şcolar 2020-

2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019; 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  25.02.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă criteriile specifice privind departajarea copiilor înscriși în cazul în care sunt 

mai multe solicitări decât numărul de locuri. 

            Art.2. Se aprobă ca de la 1 martie 2020, să funcționeze o singură grupă în programul ,,Școală  

 după școală” . 

 Art.3 Se aprobă Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2020 și estimări  

 pentru anii 2021-2023. 

 Art.4. Se aprobă planul anual al achizițiilor publice - 2020. 

            Art.5. Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 
Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 

e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 
 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 28.02.2020 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  28.02.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă suspendarea cursurilor la clasa a II a A  în data de 28 februarie 2020, ca 

urmare a faptului că mai mulți elevi au fost diagnosticați cu virusul gripal B . 

            Art.2. Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 
Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 

e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 
 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 03.03.2020 

 
             În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul şcolar 2020-

2021, anexă la O.M.E.C. nr. 5259/12.11.2019; 

 Metodologia de  înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, 

aprobat prin OMEC nr.3277/2020; 

 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  03.03.2020, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă suspendarea cursurilor, la clasa a II a A  și I B, în perioada 03 - 06.martie 2020, 

ca urmare a faptului că mai mulți elevi au absentat datorită gripei și virozelor respiratorii . 

Art.2. Se aprobă  cererea de decontare a cheltuielilor   navetei, pentru d-na Păunescu Cornelia 

pentru luna februarie 2020. 

Art.3.Se aprobă calificativul parțial pentru dl.Tufeanu Marian. 

Art.4. Se stabilește modalitatea de constituire a formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare, 

aleatoriu, prin tragere la sorți. 

            Art.3. Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 
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