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Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” 

 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 07 

Din 31.01.2019 
 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu, județul 
Prahova, întrunit în ședința din data de 31.01.2019, 

În conformitate cu: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011;  
- Hotărârea de Guvern nr. 49/2014 privind modificările la Legea nr. 1/2011;  
- Legea nr. 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;  
- Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu completările Ordinului nr. 
3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

- Ordinul MEN nr. 4619/23.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu 
modificările prevăzute în Ordinul MECS nr.4621/10.08.2015 și Ordinul MEN nr. 
3160/09.02.2017; 

- Ordinul MENCS nr. 3590/15.06.2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ 
pentru învățământul gimnazial cu modificările și completările prevăzute în Ordinul MEN nr. 
4828/12.09.2018; 

Având în vedere procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al scolii, 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, comuna Cornu 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. – Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019 – 2020 conform normelor 
metodologice aprobate prin OMEN nr.4165/2018 cu modificările ulterioare; totodată în baza  
deciziei Curții Constituționale nr.387/2018 : 

1.1. Se aprobă cererea nr.50/28.01.2019 pentru menținerea în activitate ca titular până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani a doamnei prof. înv. prim. Paraschiv Magdalena.  
1.2. Se aprobă cererea nr.49/28.01.2019 pentru menținerea în activitate ca titular până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani a doamnei prof. înv. prim. Grama Constanța. 
1.3. Se aprobă cererea nr.65/30.01.2019 pentru menținerea în activitate ca titular până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani a doamnei învățător Hornea Maria . 
1.4. Se aprobă cererea nr.53/28.01.2019 pentru menținerea în activitate ca titular până la 
împlinirea vârstei de 65 de ani a doamnei profesor Anghel Mihaela.  
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1.5. Se aprobă cererea nr.77/31.01.2019 pentru diminuarea normei didactice la 16 ore a 
domnului profesor Rădulescu Dragoș ( temei legal: grad didactic I și 39 ani vechime).  
1.6. Se aprobă viabilitate de 4 ani pentru orele de fizică și desen, pentru toate celelalte, 
ocuparea posturilor se va face pe perioada determinată; nu se consideră oportună stabilirea 
de criterii specifice pentru orele rămase vacante.   
1.7. CA a luat la cunoștință faptul ca doamnele profesor Filote Alina, respectiv doamna Simion 
Mirela nu solicită completarea normei didactice la Școala Gimnazială „Profesor Cristea 
Stănescu”, conform declarațiilor nr.48/28.01.2019, respectiv, nr.78/31.01.2019, normele 
didactice fiind completate la Școala Gimnazială „Ioan Moga”, Dițești, respectiv Școala 
Gimnazială „Matei Basarab”, Brebu.      

Art. 2. – Prezenta hotărâre se înregistrează în Registrul de evidență a Hotărârilor Consiliului de 
Administrație și se păstrează la Dosarul Hotărârilor adoptate. 

Art. 3.–Hotărârea se va aduce la cunoștință tuturor persoanelor interesate prin afișarea la avizier 
și prin postarea pe pagina web a școlii: www.scoalacornu.ro. 

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ, cu 
respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Total membrii CA 9 
Prezenți 8 
Pentru 8 
Împotrivă 0 
Abțineri 0 

 

 

Președinte Consiliului de Administrație,   Secretarul Consiliului de Administrație, 

Dir. Prof. Laura Șupeală       Prof. înv. preșc. Ioana Neagu 
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