
 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 120 din 23.11.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 23.11.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă modalitatea de raportare online a activității didactice săptămânale; 

Art.2 Se aprobă Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022; 

Art.3 Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.4  Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 119 din 22.10.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 22.10.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Raportul asupra calității și stării învățământului în sem.II, an școlar 2019-2020; 

Art.2 Se aprobă procedura operațională privind fișele de pontaj în perioada online și hibrid; 

Art.3 Se aprobă cererile personalului didactic pentru efectuarea concediului de odihnă, an școlar 2020-

2021; 

Art. 4 Se aprobă RAEI pentru anul școlar 2019-2020 

Art.5 Se aprobă analiza privind aplicarea testelor de evaluare inițială; 

Art.6 Se aprobă scenariul 2 de funcționare pentru săptămâna 26.10.30.10.2020; 

Art.7 Se aprobă cererile de înscriere la grade didactice; 

Art.8 Se aprobă Raportul privind execuția bugetară în trimestrul al III-lea; 

Art.9 Se aprobă Planul de măsuri remediale privind creșterea calității activității de predare-învățare-

evaluare, în anul școlar 2020-2021; 

Art.10 Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.11  Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ 

cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 118 din 08.10.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 08.10.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă funcționarea în scenariul roșu începând cu data de 12.10.2020; 

Art.2 Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art..3  Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 117 din 24.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 24.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă numirea diriginților pentru anul școlar 2020-20201; 

Art.2 Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art..3  Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 116 din 23.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 23.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă scenariul 2 de funcționare pentru săptămâna 28.09-02.10.2020”; 

Art.2 Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art..3  Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 115 din 17.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 14.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale „Al.I.Cuza”; 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară a Școlii Gimnaziale „Al.I.Cuza”; 

Art.3 Se aprobă tematica ședințelor C.A. și C.P. în anul școlar 2020-2021; 

Art.4 Se aprobă formațiunile de studiu pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.5 Se aprobă PDI pentru perioada 2020-2025; 

Art.6 Se aprobă Planul de dezvoltare a Sistemului de control managerial intern pentru anul școlar 2020-

2021; 

Art.7 Se aprobă organigrama unității pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.8 Se aprobă terminarea cursurilor pentru elevii navetiști la ora 11,45; 

Art.9 Se aprobă cererile elevilor care solicită efectuarea cursurilor on-line din motive medicale; 

Art.10 se aprobă solicitarea părinților din clasa pregătitoare SBS pentru studierea limbii engleze; 

Art.11. Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.12  Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ 

cu respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 114 din 14.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 14.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă scenariul 2 de funcționare pentru săptămâna 21-25.09.2020; 

Art.2 Se aprobă achiziția de plexiglas pentru sala clasei a VIII-a A; 

Art.3 Se aprobă Orarul pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.4. Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.5 Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 113 din 09.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 09.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă procedurile pentru organizarea și desfășurarea activității în anul școlar 2020-2021; 

Art.2 Se aprobă perioada 12-16 aprilie 2021 pentru derularea Programului Școala Altfel; 

Art.3 Se aprobă componența Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.4 Se aprobă modelul fișei postului pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.5 Se aprobă Regulamentul de Organizare Internă în anul școlar 2020-2021; 

Art.6 Se aprobă programul de desfășurare a activităților didactice începând cu data de 14.09.2020; 

Art.7 Se aprobă regulile ce trebuie respectate de elevi pe parcursul prezenței în incinta școlii; 

Art.8 Se aprobă numirea secretarului Consiliului de Administrație și al Consiliului Profesoral; 

Art.9 Se aprobă componența comisiilor permanente și a responsabililor de comisii; 

Art.10 Se aprobă distribuirea elevilor din clasa IB, desființată  în anul școlar 2020-2021 și a cererilor de 

transfer; 

Art.11  Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.12 Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 112 din 03.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 03.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă scenariu galben pentru începerea anului școlar 2020-2021; 

Art.2  Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.3 Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 



 

 

 

 

HOTARÂREA 
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Nr. 111 din 01.09.2020 

 

 

 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, întrunit în data 

de 01.09.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 96 alin 8 și 9 din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, 

în temeiul prevederilor art.10 din OMEN nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare 

și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă calificativele anuale ale personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 

2019-2020; 

Art.2  Prezenta hotărâre se afișează la avizierul cancelariei și pe pagina web a școlii. 

Art.3 Hotărârile Consiliului de administrație pot fi contestate la instanța de contencios administrativ cu 

respectarea procedurii prealabile reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație, 

prof. Ilincăi Daniela 

 


