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OPIS HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,  

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

1. Hotărârea nr. 1 din 07.10.2021, privind validarea secretarului CA; 

2. Hotărârea nr. 2 din 07.10.2021, privind  privind aprobarea transferurilor și a înscrierii 

unor elevi ; 

3. Hotărârea nr. 3. din 07.10.2021, privind acordarea calificativului FOARTE BINE; 

4.  Hotărârea nr.4  din 07.10.2021, privind aprobarea procedurii de funcționare a Consiliului 

de Administrație pentru anul școlar 2021- 2022 

5. Hotărârea nr.5  din 07.10.2021, privind aprobarea Graficului și a tematicii ședințelor 

Consiliului de Administrație,  pentru anul școlar 2021- 2022; 

6. Hotărârea nr.6  din 07.10.2021, privind aprobarea constituirii formațiunilor de studiu din 

unitatea de învățământ, pentru anul școlar 2021- 2022 și a arondării creșei la LTNI; 

7. Hotărârea nr.7  din 07.10.2021, privind privind aprobarea organigramei unității de 

învățământ 

8. Hotărârea nr.8  din 07.10.2021, privind repartizarea personalului didactic de predare 

pentru învățământul preșcolar și primar/ diriginților la grupe/ clase, cu respectarea 

prevederilor legale,  pentru anul școlar 2021- 2022; 

9. Hotărârea nr.9  din 07.10.2021, privind validarea deciziilor de încadrare pentru 

personalul didactic nou-încadrat; 

10. Hotărârea nr. 10 din 07.10.2021,  privind aprobarea cererilor cadrelor didactice de trecere 

la altă treaptă de salarizare;  

11. Hotărârea nr. 11 din 07.10.2021,  privind aprobarea planului de încadrare al personalului 

didactic și didactic auxiliar,  precum și a schemei de personal nedidactic, pentru anul 

școlar 2021- 2022; 

12. Hotărârea nr. 12 din 07.10.2021,  privind aprobarea încadrării la plata cu ora a cadrelor 

didactice pe orele rămase vacante, pentru anul școlar 2021- 2022; 

13. Hotărârea nr. 13 din 07.10.2021, privind înscrierea cadrelor didactice la selecția pentru 

corpul de metodiști ai ISJ Buzău, pentru anul școlar 2021- 2022; 

14. Hotărârea nr. 14 din 07.10.2021, privind aprobarea coordonatorului pentru proiecte și 

programe educative, pentru anul școlar 2021- 2022; 

15. Hotărârea nr. 15 din 07.10.2021, privindaprobarea responsabilului pentru programe, 

proiecte educaționale și parteneriate europene/ internaționale, pentru anul școlar 2021- 

2022; 

16. Hotărârea nr. 16 din 07.10.2021, privind aprobarea procedurii operaționale privind 

măsurile de organizare a activității în condițiile de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirlor cu virusul SARS- COV 2  și de acces al elevilor/ părinților/ 

responsabililor legali/ persoanelor care nu au calitatea de elev sau de angajat al unității; 



17. Hotărârea nr. 17 din 07.10.2021,  privind aprobarea orarului desfășurării cursurilor din 

unitatea de învățământ; 

18. Hotărârea nr. 18 din 07.10.2021, privind aprobarea graficului de desfășurare a instruirii 

practice, pentru clasa a X-a D; 

19. Hotărârea nr. 19 din 07.10.2021, privind aprobarea regulamentului de organizare a 

transportului cu microbuzul școlar și a programului de funcționare 

20. Hotărârea nr. 20 din 07.10.2021,  privind aprobarea fișei individuale a postului pentru 

fiecare salariat,  pentru anul școlar 2021- 2022; 

21. Hotărârea nr. 21  din 07.10.2021, privind aprobarea participării la programe de dezvoltare 

profesională a angajaților unității de învățământ; 

22. Hotărârea nr. 22  din 07.10.2021, privind aprobarea comisiilor cu caracter permanent și a 

celor cu caracter temporar de la nivelul unității de învățământ  

23. Hotărârea nr. 23  din 07.10.2021,  privind aprobarea comisiei de elaborare a proiectului 

Panului de dezvoltare instituțională 

24. Hotărârea nr. 24  din 07.10.2021, privind aprobarea colectivului de lucru pentru 

elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

25. Hotărârea nr. 25  din 07.10.2021,privind  aprobarea planurilor manageriale- director, 

director- adjunct; 

26. Hotărârea nr. 26  din 07.10.2021, privind aprobarea programului de lucru pentru 

personalul auxiliar și pentru personalul nedidactic; 

27. Hotărârea nr. 27  din 07.10.2021, privind aprobarea Comisiei de organizare și desfășurare 

a examenului de diferențe; 

28. Hotărârea nr. 28  din 07.10.2021, privind aprobarea Contractului educațional nr.3136/ 15. 

09. 2021; 

29. Hotărârea nr. 29 din 07.10.2021, Privind aprobarea servirii mesei în sala de clasă,  prin 

respectarea măsurilor igienico- sanitare  de către elevii de la clasele Step by Step și a 

Raportului nr. 3813/06. 10. 2021 

30. Hotărârea nr. 30 din 08.10.2021,  privind aprobarea scenariului de organizare și 

desfășurare a cursurilor la clasa a VII-a A; 

 

 

 


