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  COLEGIUL  NAŢIONAL   „VLADIMIR  STREINU” 

  GĂEŞTI - D Â M B O V I Ţ A 

  STR. N.TITULESCU,  NR. 24 – 26 

  TEL.0245/713351 

  E-MAIL: colegiul_national_v_streinu@yahoo.com 

   

 

Hotărârea nr. 2/20.01.2022 
 

 

     În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

- Codul controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial aprobat prin ordinul 

S.G.G. nr. 600/20.04.2018, 

- Ordinului M.E.C. Nr.5.447/2020, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv Ordinul Nr.3.108 pentru completarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de învățământ preuniversitar, aprobat 

prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr 5.447/2020, publicat în M.Of.Nr.45 din 15 ianuarie, 

- Ordinului Nr.5.578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, 

- Ordinul M.E. nr.5870/22.12.2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 

- Ordinul comun M.E. Nr.5.338, respectiv O.M.S. Nr.2.015 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

- OMECTS Nr. 4576/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în 

învăţământul preuniversitar de stat,  

- Legea Nr. 271/10.11.2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor 

şi autorităților publice centrale şi locale, 

- Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul : 

Ordinului M.E. Nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor de administrație din unitățile de învăţământ preuniversitar,  

 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Vladimir Streinu” Găești, întrunit în şedinţa 

din data de 20.01.2022, hotărăşte: 
 
 

Art. 1. Se aprobă tematica și graficul ședințelor Consiliului de Administrație și ale Consiliului Profesoral 

pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022, conform anexelor. 
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Art. 2. Se aprobă cererea doamnei profesor Reithmann Nicoleta privind menținerea în activitate ca titular, 

în funcția didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile art.29 alin. (3), în 

anul școlar 2022-2023, conform O.M.E. Nr.5.578/10.11.2021. 

Art. 3. Se aprobă cererile doamnelor profesor Pătruță Gabriela și a doamnei Ștefan Mirela Gabriela 

privind reducerea normei didactice de predare, conform art.8 alin.(15) din O.M.E. Nr.5.578/10.11.2021 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023. 

Art. 4. Se aprobă demararea procedurii privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu 

societatea S.C. Electrica Furnizare S.A. 

Art. 5. Se aprobă propunerea privind încetarea la termen a contractelor PSI/RSTVI. 

Art. 6. Se aprobă încheierea contractelor PSI și RSTVI, conform anexelor. 

Art. 7. Se aprobă graficul privind recuperarea orelor de predare din data de 19.01.2022, desfășurate între 

orele 11:00 -13:00, conform anexei. 

Art.8. Se supun aprobării problemele curente detaliate în procesul verbal al ședinței, soluționate în temeiul 

dispozițiilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru care 

secretarul C. A. comunică, în scris, dacă este cazul, răspunsurile. 

Art. 9. În baza acestei hotărâri, secretarul C.A. împreună cu secretarul unităţii de învăţământ va repartiza 

documentele aprobate şi va multiplica şi afişa prezenta hotărâre la avizier și pe site-ul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 10. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. Nr. 4682/26.09.2016 

și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

 

                 Președintele Consiliului de Administrație,                                 Secretar al C.A., 

          Prof. Iuliana Nicoleta IONIȚĂ                                          Prof. Aurelia IORDACHE 

 


