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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE  SURDILA GAISEANCA 

 

HOTĂRÂREA NR.40 

din 02.09.2022 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit 

în ședința din data de 02.09.2022, în conformitate cu : 

- Ordinea de zi a ședinței CA al unităţii Şcoala Gimnazială Surdila Gaiseanca 

- Legea educației naționale nr.1/2011cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

- OMEN nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei—cadru de organizare 

și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 

4619/2014, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. 

-Aprobarea calificativelor si punctajelor cadrelor didactice pentru anul școlar 2021-2022; 

-Validarea situației la învățătură; 

-Aprobarea organigramei și a încadrarii pentru anul școlar 2022-2023; 

-Aprobarea comisiilor metodice, a R.O.I, ROF și a planului managerial; 

-Aprobarea măsurilor organizatorice pentru anul școlar 2022-2023; 

-Aprobarea transferurilor elevilor A N- Y , A G, D D. 

Art. 2 Secretarul Consiliului de Administrație va asigura publicarea prezentei hotărâri pe 

pagina web a unității Școala Gimnazială Surdila Gaiseanca, și dupa caz, va fi adusă la cunoștința persoanelor 

interesate. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A, se 

păstrează în dosarul cu hotărârile adoptate . 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Director,                             Secretar C.A. : 

Prof.Istrate Iuliana                                                                                                                                                   înv.Bratosin Liliana 
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE  SURDILA GAISEANCA 

 

HOTĂRÂREA NR.42 

din 30.09.2022 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit 

în ședința din data de 30.09.2022, în conformitate cu : 

- Ordinea de zi a ședinței CA al unităţii Şcoala Gimnazială Surdila Gaiseanca 

- Legea educației naționale nr.1/2011cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

- OMEN nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei—cadru de organizare 

și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 

4619/2014, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. 

- Aprobarea constituirii Comisiei de coordonare pentru Programul National ,,Școala 

Altfel,, și ,,Săptămâna verde,, 

- Aprobarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice în anul școlar 2022-2023; 

- Aprobarea desemnării cadrelor didactice care vor prelua atribuțiile managerial; 

- Aprobarea navetei cadrelor didactice in anul școlar 2022-2023; 

- Aprobarea masurilor privind situatia managementului financiar. 

Art. 2 Secretarul Consiliului de Administrație va asigura publicarea prezentei hotărâri pe 

pagina web a unității Școala Gimnazială Surdila Gaiseanca, și dupa caz, va fi adusă la cunoștința persoanelor 

interesate. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A, se 

păstrează în dosarul cu hotărârile adoptate . 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Director,                             Secretar C.A. : 

Prof.Istrate Iuliana                                                                                                                                                   înv.Bratosin Liliana 
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE  SURDILA GAISEANCA 

 

HOTĂRÂREA NR.41 

din 16.09.2022 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Surdila Găiseanca, județul Brăila, întrunit 

în ședința din data de 16.09.2022, în conformitate cu : 

- Ordinea de zi a ședinței CA al unităţii Şcoala Gimnazială Surdila Gaiseanca 

- Legea educației naționale nr.1/2011cu modificările și completările ulterioare; 

 - Ordinul nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

- OMEN nr. 3160/01.02.2017, pentru modificarea și completarea Metodologiei—cadru de organizare 

și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 

4619/2014, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. 

- Aprobarea normării de la Școala Gimnazială Surdila Găiseanca 

-Aprobarea orarului pentru anul școlar 2022-2023 

 

   Art. 2 Secretarul Consiliului de Administrație va asigura publicarea prezentei hotărâri pe 

pagina web a unității Școala Gimnazială Surdila Gaiseanca, și dupa caz, va fi adusă la cunoștința persoanelor 

interesate. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A, se 

păstrează în dosarul cu hotărârile adoptate . 

 

Președintele Consiliului de Administrație, 

Director,                             Secretar C.A. : 

Prof.Istrate Iuliana                                                                                                                                                   înv.Bratosin Liliana 

 

 

 

 

 


