
                                                        
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA  GIMNAZIALA NR.  280   

Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, Bucureşti 

Tel. / Fax: 423.40.68 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

NR.11 / 18.01.2021 
 
 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

18.01.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi 

în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

                                                        
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Validarea coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, 

ales în C.P. din data de 18.01.2021. 

Art. 2. Modificarea deciziei de încadrare pe post pentru un cadru didactic titular, în urma 

modificării denumirii disciplinei, conform reglementărilor legale actuale; 

Art. 3.  Încadrarea cu norma de 16 ore/săptămână a unui cadru didactic, la disciplina religie; 

Art. 4.  Ia cunoștință de modificarea contractului individual de muncă al unui cadru didactic, 

încadrat pe disciplina religie, urmare a revenirii pe post a titularului acestuia; 

Art. 5. Ia cunoștință de modificarea contractului individual de muncă al unui cadru didactic, 

încadrat pe disciplina educație fizică, urmare a revenirii pe post a titularului acestuia ; 

Art. 6. Aprobă continuarea activității de diriginte, în regim de voluntariat, pentru actualul 

director, până la finalul anului școlar 2020-2021; 

Art. 7. Actualizarea Contractelor de comodat pentru tabletele din Proiectul ,,Start spre o 

educație digitalizată”, în sensul încheierii unor acte adiționale pentru contractele deja semnate și 

eliminarea din noile contracte, ce urmează a fi semnate, a cerințelor referitoare la declarațiile pe 

proprie răspundere că familiile nu beneficiază de dispozitive electronice cu conexiune la internet 

. 

 

  

Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 
              Întocmit  

Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. VLAD MARIANA 

                                    
                                        
                                                              Preşedinte Consiliu de Administraţie 

                                                                                              DIRECTOR,  

                           Prof.  FILIP VIOLETA      

 
 



                                                   
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA  GIMNAZIALA NR.  280   

Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, Bucureşti 

Tel. / Fax: 423.40.68 

   

                                                         
 

HOTĂRÂRE 

NR.12/29.01.2021 
 
 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

12.01.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi 

în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

 

 
                                                        HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Aprobă Planul de încadrare al personalului didactic, pentru anul școlar 2021-2022 ;  

Art. 2. Aprobă lista cadrelor didactice care solicit întregirea normei didactice, în anul școlar 

2021-2022 ;  

Art. 3. Aprobă lista cadrelor didactice care solicită reducerea normei didactice săptămânale cu 2 

ore, în anul școlar 2021-2022, conform prevederilor legale în vigoare ; 

Art. 4. Aprobă lista cadrelor didactice care solicită menținerea în activitate, ca titular în funcția 

didactică, până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, pentru anul școlar 2021-2022, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare ; 

Art. 5. Informarea C.A. referitoare la depunerea dosarelor de burse pentru sem. II, cu respectarea 

reglementărilor legale actuale ; 

Art. 6. Aprobă transferul a doi elevi veniți din afara școlii, cu domiciliul în circumscripția 

școlară a unității noastre; 

Art. 7. Respinge o cerere de transfer între clase pentru neîndeplinirea criteriilor de transfer ;  

Art. 8. Hotărăște solicitarea de documente justificative necesare soluționării a două cereri de 

transfer între clase; 

Art. 9. Informarea C.A. că Actele adiționale la Contractul de comodat pentru achiziționarea 

tabletelor au fost aduse la cunoștința părinților/cadrelor didactice, cu termen de completare 

10.02.2021 .   

 

 

Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 
            Întocmit  

Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. VLAD MARIANA 

 
                                    Preşedinte Consiliu de Administraţie 

                                                          DIRECTOR,  

                                                  Prof.  FILIP VIOLETA 

 



                                                        
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA  GIMNAZIALA NR.  280   

Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, Bucureşti 

Tel. / Fax: 423.40.68 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

NR.13/05.02.2021 
 
 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

05.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi 

în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

                                                        
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Aprobă înaintarea propunerii de activitate școlară online, la începutul sem. al II-lea, timp 

de 2 săptămâni sau până sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea în siguranță a cursurilor 

fizic, în școală; 

Art. 2. Informarea C.A. referitoare la nr. elevilor și cadrelor didactice care își vor desfășura 

activitatea exclusiv online : 

 Din cauza carantinei (14 zile) – 2 cadre didactice 

 Din motive medicale (excusiv online) – 6 cadre didactice și 64 de elevi ; 

Art. 3. Aprobă transferul a 4 elevi din afara școlii, cu domiciliul în circumscripția școlară a 

unității noastre; 

Art. 4. Respinge transferul între clase a 2 elevi, pe motiv că nu sunt îndeplinite condițiile de 

transfer (lipsă documente justificative solicitate) ; 

Art. 5. Aprobă solicitarea unui cadru didactic de a intra în concediu fără plată pentru sem al II-

lea, an școlar 2020-2021 ; 

Art. 6. Decide achiziționarea serviciilor de operaționalizare și actualizare a informațiilor site-ului 

școlii; 

Art. 7. Decide achiziționarea unui echipament complet pentru desfășurarea orelor de ed. fizică 

online; 

Art. 8. Decide reluarea cercetării preliminare în cazul sesizării  nr. 3895/06.10.2020.  

  

 

Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

                                                                     
      Întocmit  

Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. VLAD MARIANA 

                             
 
                                       Preşedinte Consiliu de Administraţie 

                                                                    DIRECTOR,  

Prof.  FILIP VIOLETA 



                                                        
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA  GIMNAZIALA NR.  280   

Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, Bucureşti 

Tel. / Fax: 423.40.68 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

NR.14/10.02.2021 
 
 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

10.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi 

în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

                                                        
 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

Art. 1. Aprobă înaintarea propunerii de activitate școlară în scenariul 2, conform Ordinului 

Comun al MEN și al MS Nr. 3.235/93/4.02.2021, începând cu data de 11.02.2021, ca urmare a 

soluționării problemelor legate de lipsa personalului medical, a căldurii și a izolatorului. 

Art.2   Aprobă înaintarea către IS5 a propunerii de transfer între clase ca urmare a prezentării de 

către părinte a documentelor medicale solicitate în ședința anterioară a CA ; 

    

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit  

Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. VLAD MARIANA 

                             
 
                                       Preşedinte Consiliu de Administraţie 

                                                                    DIRECTOR,  

Prof.  FILIP VIOLETA 

                                                                                                             

 

 

 

 



 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA  GIMNAZIALA NR.  280   

Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, Bucureşti 

Tel. / Fax: 423.40.68 

 

 

HOTĂRÂRE 

NR.15/23.02.2021 
 
 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

23.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi 

în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

                                                        
 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1.  Decide ca următoarele clase : PA, PB, II F, III D, III F să își desfășoare activitatea în 

format online, cf. Ordinului nr. 3235/4.02.2021, care prevede că, la un caz confirmat de infectare 

cu virusul SARS COV 2, clasa din care face parte elevul respectiv își va desfășura activitatea, 

timp de 14 zile, în format online.  

  

 PA – 22.02.2021 – 5.03.2021  

 PB - 22.02.2021 – 5.03.2021 

 II F – 22.02.2021 – 5.03.2021 

 III D – 23.02.2021 – 8.03.2021  

 III F - 22.02.2021 – 5.03.2021 

 

  

        Întocmit  

Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. VLAD MARIANA 

                             
 
                                       Preşedinte Consiliu de Administraţie 

                                                                    DIRECTOR,  

Prof.  FILIP VIOLETA 



 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

ŞCOALA  GIMNAZIALA NR.  280   

Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, Bucureşti 

Tel. / Fax: 423.40.68 

 

HOTĂRÂRE 

NR.16/26.02.2021 
 

             Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Nr. 280, reunit în şedinţa din data de 

26.02.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011 şi a OMEN nr. 4619/2014 precum şi 

în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P. 

                                                        
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Aprobă condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante în anul școlar 2021 

– 2022, cf. art. 30 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar, după cum urmează : 

 Calificativul ”Foarte bine” în ultimii 5 ani ; 

 Gradul didactic obținut în concordanță cu vechimea (gradul didactic II obținut la cel mult 

4 ani de la obținerea definitivatului, gradul didactic I obținut la cel mult 4 ani de la 

obținerea gradului didactic II sau conform prevederilor legislative în vigoare la data 

obținerii gradelor didactice) ; 

 Participarea la activități extrașcolare și extracurriculare în calitate de 

organizator/participant în ultimii 3 ani, în cazul în care la nivelul și disciplina respectivă 

există astfel de activități ; 

 Participarea la cursuri de formare și acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, 

în ultimii 5 ani sau proporțional cu vechimea la catedră, cf. art. 245 (6) din Legea 

Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, cu documente 

justificative, în copie conform cu originalul ; 

 Fără sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani școlari de activitate efectivă la catedră ; 

 Inspecție la clasă în perioada etapei de mobilitate, în format fizic sau online.  

         Întocmit  

Secretar Consiliu de Administraţie 

Prof. VLAD MARIANA 

                             
                                       Preşedinte Consiliu de Administraţie 

                                                                    DIRECTOR,  

Prof.  FILIP VIOLETA 


