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HOTARÂREA NR. 10 
 

DIN DATA DE  22.10.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiş”, constituit prin decizia nr.46 din 

30.09.2019, hotărăşte: 

       

- Aprobarea solicitărilor de înscriere la gradele didactice, astfel:                                                    -

profesor pentru învăţământul primar,gradul 2;                                                      , profesor pentru 

învăţământul primar-grad 1,                                , profesor de religie ortodoxă-gradul 2. 

- Se aprobă un număr de 62 de cereri de concediu ale cadrelor didactice și se programează 

concediile de odihnă pentru anul școlar 2020-2021. 

- Se validează componența următoarelor comisii temporare: 

Comisia de Achiziții:  

Responsabil:                                         – cadru didactic 

Membri:                                             – administrator de patrimoniu 

                                                             – cadru didactic 

Comisia de Inventariere: 

Responsabil:                                      – cadru didactic 

Membri:                                               – cadru didactic 

                                                           – cadru didactic 

Comisia de mobilitate a cadrelor didactice: 

Responsabil:                                        – cadru didactic 

Membri:                                 – cadru didactic 

                                – cadru didactic 

                               – cadru didactic 

                                – cadru didactic 

                                – cadru didactic 

Comisia de organizare a serviciului pe școală: 

Responsabil:                                 – cadru didactic 

Membri:                                     – cadru didactic 

                                                     – cadru didactic 

Comisia de verificare a actelor de studii: 

Responsabil                                       – cadru didactic 

Membri:                                             – cadru didactic  

                                                          – cadru didactic 
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- Aprobarea documentelor manageriale: tematica și graficul consiliului profesoral, an școlar 

2020-2021, tematica și graficul consiliului de administrație din anul școlar 2020-2021, schema 

orară și statutul de funcții an școlar 2020-2021. 

- Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Labiș” 

actualizat cu legislaţia în vigoare. 

- Se aprobă modificarea Statului de personal conform adresei ISMB nr 21928/09.10.2020, în 

sensul suplimentării cu 0,5 post administrator financiar. 

- Se aprobă constituirea Comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 

postului de 0,5 administrator financiar cu următoarea componenţă:  

Preşedinte:                                             - director 

Membri:                                       – contabil-şef 

                                        – cadru didactic 

                                        – cadru didactic 

                                        – cadru didactic 

- Se aprobă trecerea la programul de iarnă începând cu data de 02.11.2020, astfel: 

 Învățământul primar (clasele pregătitoare, a I-a) - ora de 25-30 de minute, 5-10 minute 

activităţi liber-alese, recreative, pauza elevilor 15 minute din care ultimele 5 minute pauza de  

deplasare a profesorului de la o clasă la alta; 

 Învățământul primar (clasele a II-a, a III-a, a IV-a) - ora de 35 de minute, pauza elevilor - 15 

minute din care ultimele 5 minute pauza de  deplasare a profesorului de la o clasă la alta; 

 Învățământul gimnazial - ora de 40 de minute, pauza elevilor 10 minute din care  ultimele 5 

minute pauza de deplasare a profesorului de la o clasă la alta. În pauza de 5 minute alocată 

deplasării profesorilor de la o clasă la alta, elevii nu părăsesc sala de clasă. 

 Accesul elevilor în unitatea şcolară se face conform procedurii de acces transmise, decalat. 

 

 

 

Director,             Întocmit de secretar, 

Prof.                                                              Prof.   
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