
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGA"IAŞI 
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Telefon/Fax 0232 244330 
E-mail: ioncreanqal7@vahoo.com

Hotărâre nr. 8/ 7.06.2018
Cu privire ia organizarea învăţământului, a spatiilor si claselor pentru anul şcolar 2018-2019

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creanga” Iaşi întrunit în şedinţa ordinară la 
data de 07.06.2018

Având în vedere expunerea de motive susţinută de prof.Cretu Nicoleta, preşedintele CA, prin 
care prezintă situaţia sezizată de părintele unui elev din locaţia Petru Poni legat de riscurile la care 
sunt supuşi copiii de varsta mică care împart aceeaşi toaleta cu elevii mari, de asemenea prezentarea de 
avantajele de a avea tot gimnaziul într-o singura locaţie, la Şcoala Ion Creangă, în sălile de la parter si 
doar clasa a cincea la etajul unu.

Având în vedere prevederile ROFyiP aprobat cu O.M.E.N.C.S nr. 5079 din31.08.2016 art.6 
alineat 4), artl6 alineatul 3),

în temeiul prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN MECTS nr. 4619 / 2014;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă transferarea claselor de gimnaziu a V-a C,a Vl-a C şi a VUI-a C, din 
locaţia structurii arondate, Petru Poni, în locaţia principală, Şcoala Gimnazială” Ion Creangă”, 
începând cu anul şcolar 2018-2019.

Art. 2 Se aprobă transferarea claselor pregătitoare din locaţia principală,Şcoala Gimnazială 
”Ion Creangă”, în locaţia structurii arondate Şcoala Petru Poni.

Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice şi va fi afişată prin 
grija secretarului CA.

Preşedinte şedinţă,
Prof. Cretu NicoleMfEf;

Total m em bri
_________ Í  T ' Ki3 krs<

Prezenţi h  \
Pentru 7 \
Îm potrivă 1
Abţineri

»
3

Contrasemnează
Secretar
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ŞCOALA GIMNAZIALA „ION CREANGA” IAŞI
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Telefoţi/Fax 0232 244330 
E-mail: ioncreangal 7@vahoo.com

Hotărâre nr.^//Vccr2018

cu privire la aprobarea criteriilor specifice pentru înscrierea copiilor in grădiniţă in anul şcolar
2018-2019

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 15.05.2018.
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 15.05.2018 s-a analizat şi s-a aprobat criteriile 
specifice pentru înscrierea copiilor in grădiniţă in anul şcolar 2018-2019

Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016
Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a

consiliului de administraţie din unităţi 
MECTS nr. 4619/2014;

e de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile specifice pentru înscrierea copiilor in grădiniţă in anul şcolar 
2018-2019 I

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte şedinţă 
Prof. Cretu Nicole

Total membri 13
Prezenţi 13
Pentru 13
împotrivă 0
Abţineri 0

Contrasemnează 
Secretar şef, Buzila Raluca

/
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ" IAŞI
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Telefon/Fax 0232 244330 
E-mall: ioncreanqal 7@vahoo.com

Hotărâre n r .^ . ^2018

cu privire la aprobarea fişei de vacantare pentru anul şcolar 2018-2019

Consiliul de administraţie al Şcdlii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 15.02.2018.
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 15.02.2018 s-a analizat şi s-a aprobat fisa de 
vacantare pentru anul şcolar 2018-2019

Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016 
Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN 
MECTS nr. 4619/2014;

Ţinând cont de prevederile Legjii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aprobă fisa de vacantare pentru anul şcolar 2018-2019

Art. 2 Compartimentele funcţionale aleiunităţii şi persoanele în cauză vor duce la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte şedinţă. '
Prof. Cretu Nicofefe| " ^

Total membri 13
Prezenţi 13
Pentru 13
împotrivă 0
Abţineri 0

Contrasemnează 
Secretar sef, Buzila Raluca

\

mailto:ioncreanqal_7@vahoo.com


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ" IAŞI
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Telefon/Fax 0232 244330 
E-mail: ioncreanqal 7@vahoo.com

Hotărâre nr.5̂  ¿#.2018

cu privire la aprobarea cererii privind concediul fara plata

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 2.02.2018.
Având în vedere că în şedinţa CA din ddta de 15.05.2018 s-a analizat şi s-a aprobat cererea 
privind concediul fara plata pentru d-na Iftemi Irina Ioana, profesor invatamant preşcolar, 
GPN 23 Iaşi

Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016 
Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN 
MECTS nr. 4619/2014;

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă concediul fara plata pentru d-na Iftemi Irina Ioana, profesor invatamant 
preşcolar, GPN 23 Iaşi, pentru perioada 15.05-15.06 2018.

mailto:ioncreanqal_7@vahoo.com


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” IAŞI
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Telefon/Fax 0232 244330 
E-mall: ioncreangal 7@vahoo.com

Hotărâre n r 2018

cu privire la validarea propunerii comisiei de mobilitate pentru anul şcolar 2018-2019,
constituita la nivelul unitatii

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 2.02.2018.

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 2.02.2018 s-a analizat şi s-a validat 
propunerea comisiei de mobilitate pentru anul şcolar 2018-2019, constituita la nivelul 
unitatii.

Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016.

Având în vedere Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 anexă la ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.^017;

Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN 
MECTSnr. 4619/2014;

Ţinând cont de prevederile Ţegii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

In temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se validează propunerea comisiei de mobilitate pentru anul şcolar 2018-2019, 
constituita la nivelul unitatii

Art. 2 Compartimentele funcţionale 
dispoziţiile prezentei hotărâri.

Preşedinte şedinţă, 
Prof. Cretu Nicoleta

Total membri 13
Prezenţi 13
Pentru 13
împotrivă 0
Abţineri 0

ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la îndeplinire

Contrasemnează 
Secretar şef, Buzila Raluca

1
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” IAŞI
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Ţelefon/Fax 0232 244330 
E-mail: ¡oncreanqa17@vahoo.com

Hotărâre n r .^ ^  2018

cu privire la aprobarea criteriilor specifice şi a reviziei procedurii de lucru privind 
MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 2.02.2018.

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 2.02.2018 s-a analizat şi aprobat 
criteriile specifice şi revizia procedurii de lucru privind MOBILITATEA PERSONALULUI 
DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 
2018-2019

Având în vedere prevederile 

Având în vedere Metodolo

; ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016;

igia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 anexă la ordinul ministrului 
educaţiei naţionale nr. 5485/13.11.^017;

Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN 
MECTSnr. 4619/2014;

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

In temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă criteriile specifice şi revizia procedurii de lucru privind MOBILITA TEA 
PERSONAL UL UI DIDA CTIC DE P 
ANUL ŞCOLAR 2018-2019;

Art. 2 Compartimentele funcţionale 
dispoziţiile prezentei hotărâri.

REDARE DININVAŢAMANTUL PREUNIVERSITAR ÎN 

ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la îndeplinire

Preşedinte sedii 
Prof. Cretu iCris

Total membri 73 n r
Prezenţi 13 i
Pentru 13 \ 1 Î
Împotrivă 0 N

Abţineri 0

Contrasemnează 
Secretar şef, Buzila Raluca
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” IAŞI
Strada Toma Cozma nr. 119B 

Telefon/Fax 0232 244330 
E-mail: ioncreanqal 7@vahoo.com

Hotărâre nr.^^2 .2018

cu privire la numirea comisiei de mobilitate pentru anul şcolar 2018-2019

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 2.02.2018.
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 2.02.2018 s-a analizat şi s-a numit comisia de 
mobilitate pentru anul şcolar 2018-2019

Având în vedere prevederii© ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016 
Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN 
MECTSnr. 4619/2014;

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă comisia de mobilităte pentru anul şcolar 2018-2019
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” IAŞI
a Toma Cozma nr. 119B 
lefon/Fax 0232 244330

E-mail: ioncreanqal 7@vahoo.com

Hotărâre nr. I^o.ol,2018
cu privire la aprobarea ocupării postului de secretar temporar vacant

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” Iaşi întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 10.01.2018.
Având în vedere că în şedinţa CA din data de 10.01.2018 s-a analizat şi s-a aprobat ocuparea 
postului de secretar temporar vacant

Având în vedere prevederile ROFUIP aprobat cu OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016

Având în vedere prevederile Metodologiei -  Cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cu ORDIN 
MECTS nr. 4619/2014;

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 
privind Codul muncii;

în temeiul prevederilor art. 96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aprobă ocuparea postului (le secretar temporar vacant

Art. 2 Compartimentele funpţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la

Contrasemnează 
Secretar şef, Buzila Raluca

mailto:ioncreanqal_7@vahoo.com

