
 
 

HOTĂRÂREA NR.      /30.01.2017 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul“, oraş Boldeşti- Scăeni, întrunit 

în şedinţă ordinara din 30.01.2017 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se aprobă componenta Comisiei de mobilitate pentru anul scolar 2017-2018 in 

conformitate cu Metodologia de miscare a personalului didactic aprobata prin OMECTS 5739/2016, 

astfel: 

- Presedinte- Profesor consilier scolar Raluca Nica; 

- Membru – Profesor Mirela Toma 

- Membru- Profesor pentru invatamant primar Nita Stefania 

Art. 2 Se aprobă cererile de pensionare ale doamnelor : Invatator Vasile Silvia si educatoare 

Brujban Valentina in conformitate cu ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 si LEN 

nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3 Se aprobă cererea de reducere a normei didactice cu 2 ore domnului profesor Ion 

Bilciurescu pentru vechime in invatamant mai mare de 25 de ani si gradul didactic I conform cu 

LEN nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 3 Se aprobă criteriile specifice pentru etapa de pretransfer in conformitate cu Metodologia 

de miscare a personalului didactic aprobata prin OMECTS 5739/2016 astfel: 

a) minimum 25 de puncte la dosarul de pretransfer 

b) minimum grad didactic definitiv 

c) rezultate la olimpiade si concursuri scolare avizate MENCS, cel utin un premiu sau o 

mentiune la faza judeteana in ultimii 4 ani; 

d) calificativ Foarte Bine in ultimii 4 ani 

e) participare la cel putin un stagiu de formare acreditat 

Art.4 Se aproba Graficul de recuperare a zilelor de 10, 11, 23 ianuarie in conformitate cu  HG 

28/2017 astfel: ziua de 23 ianuarie se recupereaza in saptamana  si zilele de 10, 11 ianuarie in 

primele doua saptamani ale semestrului al-II-lea an scolar 2016 – 2017. 



 
Art. 5 Se aprobă transferul urmatorilor elevi in acord cu  ROFUIP aprobat prin OMENCS 

5079/31.08.2016 si LEN 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Stroe Elena Ramona, clasa a II-a de la Scoala Gimnaziala ‚mihai Viteazul Boldesti Scaeni 

la Scoala Gimnaziala Radu Stanian, Ploiesti (4899/12.12.2016) 

- Sandu Laura Valentina, clasa a VIII-a B  de la Scoala Gimnaziala ‚Mihai Viteazul 

Boldesti Scaeni la San Vito, Italia (94/13.01.2017) 

- Bratosin Elena Roxana, clasa a II-a de la Scoala Gimnaziala ‚mihai Viteazul Boldesti 

Scaeni la Scoala Dambroca, jud. Buzau (203/18.01.2017) 

Art. 6 Se aprobă Raportul Comisiei pentru acordarea burselor scolare in conformitate cu ORDIN 

3470/ 2012 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu 

numărul 5.576/2011. 

Art. 7 Se aproba dosarul elevului Bucur Ionut din clasa a VI-a C depus pentru acordarea bursei 

sociale (pentru orfan) in conformitate cu ORDIN pentru modificarea și completarea Anexei la 

Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011. 

Art.8  Se aproba cererile de concediu de odihna pentru 2017 in conformitate cu ROFUIP aprobat 

prin OMENCS 5079/31.08.2016 si LEN nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.9 Se aproba Raportul privind ritmicitatea notarii, verificarea documentelor scolare si 

parcurgerea integrala a materiei conform cu LEN nr.1/2011 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Art. 10 Conducerea scolii si departamentul secretariat-contabilitate pun in aplicare prezenta 

hotarare. 

 



 
 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,                           Secretar Consiliu de Administratie, 

Prof. Ioana Petcu                                                                            Prof. Nica Raluca 

 

Voturi 

Pentru  13 

Abtineri - 

Impotriva  - 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

                                                             Exemplarul 1/1                                                                          



 
                                                                                            


