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HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 18.08.2022

În temeiul:
- Legii Educației Naționale Nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.E. Nr. 5154/30.08.2021 privind Metodologia de organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
- O.M.E.C. Nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
funcționare a unității de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.M.E.C Nr. 5991/11.11.2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didacticde predaredin învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022;
- O.M.E. Nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscrierea a copiilor în
mediul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 20222023;
- Regulamentul (UE) 2016/679 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor.

Având în vedere:
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Traian”
Craiova din data de 18.08.2022;
- Decizia directorului Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova Nr. 72/01.10.2021 privind
constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova în anul
școlar 2021-2022;
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova hotărăște:
Art. 1. Se aprobă formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare pentru anul școlar 20222023, conform anexei;
Art. 2. Se aprobă numirea diriginților la clasele a V-a, astfel: clasa a V-a A: ZamfiraCristea Georgiana, clasa a V-a B: Radu Anca, clasa a V-a C: Șutelcă Nadia, clasa a V-a D:
Pătularu Ionuț, clasa a V-a E: Nechita Raluca;
Art. 3. Se aprobă modificărea încadrării cu personal didactic, pentru anul școlar 20222023, ca urmare a desfășurării etapelor privind mobilitatea personalui didactic, conform anexei;
Art. 4. Se aprobă disciplina opțională Cultură și civilizație germană, pentru clasele a V-a
A, B, C, D, având în vedere lipsa de personal didactic specializat care să predea disciplina
Educație financiară, precum și disponibilitatea prof. de Lb. germană, transferat în unitatea de
învățământ, începând cu anul școlar 2022-2023;
Art. 5. Se aprobă modificarea contractului individual de muncă din perioadă determinată în
perioadă nedeterminată al domnișoarei Diaconu Cerasela-Nicoleta, ca urmare a promovării
examenului de definitivat, sesiunea 2022, cu media 9.47;
Art. 6. Se emite acordul de principiu privind detașarea în interesul învățământului pentru
dna Urziceanu Mihaela în altă unitate de învățământ;
Art. 7. Se acordă calificativul parțial ”Foarte bine”, pentru anul școlar 2021-2022, pentru
dna Urziceanu Mihaela;
Art. 8. Se aprobă ținuta școlară pentru elevi, pentru anul școlar 2022-2023, conform
anexei;
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Art. 9. Se aprobă transferul elevilor pentru anul școlar 2022-2023 și propunerea privind
suplimentarea numărului de locuri, conform anexei;
Art. 10. Se aprobă demararea procedurii privind închirierea spațiilor disponibile în unitatea
de învățământ;
Art. 11. Se aprobă tarifele pentru închirierea sălii de sport, de luni până vineri, în intervalul
19.30 – 22.00, la care se adaugă plata utilităților calculate în intervalul folosirii, astfel:
- Fotbal: 150 lei/oră;
- Handbal: 100 lei/oră;
- Alte sporturi: 80 lei/oră.
Art. 12. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul hotărârilor Consiliului de administrație
și se aduce la cunoștință persoanelor interesate prin afișare pe website-ul unității de învățământ.
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