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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 AL ȘCOLII GIMNAZIALE „AVRAM IANCU” ALBA IULIA 
 

HOTĂRÂREA nr.  56 din 5.09. 2017 
 

Consiliul de administraţie al Scolii Gimnaziale “Avram Iancu” din Alba Iulia, întrunit în 
şedinţa din data de 5.09.2017 

În conformitate cu prevederile art. 96 alin. 8 şi 9 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN  nr. 4619/2014 cu 
completările și modificările ulterioare, 

În baza: 
- Regulamentului de Ordine interioară și ROFUIP nr. 5079/2016  
- OMECTS nr. 6143/2011, OMEN nr. 3597/2014 privind metodologia de evaluare anuală a 

activității personalului didactic și didactic auxiliar și OMECS nr. 4613/2012 privind 
Calendarul activităților de evaluare  

- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5739/2016 cu 
completările și modificările ulterioare 

- HCL nr. 271/29.08.2016 
- Dispoziția nr. 2577/30.08.2017 privind desemnarea reprezentantilor Primarului 

municipiului Alba Iulia în Consiliu de Administrație 
Având în vedere ordinea de zi si procesul verbal intocmit cu ocazia şedinţei din 5.09.2017, se 

emite prezenta 
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se acordă calificativele anuale personalului didactic de predare și personalului didactic auxiliar 
pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2016-2017. Au fost acordate un număr de 44 calificative 
FOARTE BINE, conform anexei. Adeverințele cu calificativele obținute se va redacta în două 
exemplare: unul la dosar și altul se va înmâna persoanei în cauză  
Art. 2. Se aprobă transferul a 43 de elevi, conform anexei, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba 
Iulia începând cu anul școlar 2017-2018 
Art. 3. Se validează componența, rspectiv responsabilitățile membrilor Consiliului de Administrație a 
Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia pentru anul școlar 2017-2018 
Art. 4. Se aprobă lista privind atribuirea orelor în regim pata cu ora personalului didactic și didactic 
asociat în anul școlar 2017-2018, conform anexei 
Art.5. Se validează încadrarea pe clase a personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018 
Art. 6. Se aprobă repartizarea diriginților/învățătorilor pe clase în anul școlar 2017-2018 
Art. 7. Se validează comisiile de lucru stabilite în Consiliul Profesoral pentru anul școlar 2017-2018, 
conform anexei 
Art. 8. Se stabilește perioada de desfășurare a Programului „Școala Altfel” ca fiind: 23-27 aprilie 
2018 
Art. 9. Se validează rezultatele la examenul de corigență 
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Art. 10. Se aprobă fișa postului și fișa de autoevaluare a activității cadrelor didactice pentru anul 
școlar 2017-2018 
Art. 11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 
internet a unitatii. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
DIRECTOR, 

prof. Elena IGNAT 


