
 
 

HOTĂRÂRE nr. 59. 

Din data de 19.10.2022 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vama, întrunit în ședință în data de  19.10.2022 

În conformitate cu:  

- Legea Învăţământul preuniversitar | Lege 1/2011 

- ROFUIP 2022 

- RI al Școlii Gimnaziale Vama 

- ROFUI Școlii Gimnaziale Vama 

- Hotărârea nr. 569 Art.7 alin. 7 

- Hotărârea nr. 569 Art.3 

- Ordinul nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar 

- HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor 

copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ 

preuniversitar 

- ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 

Hotărește: 

 
Art.1. Se aprobă ROI și ROF al Școlii Gimnaziale Vama, pentru anul școlar 2022-2023. 

Art.2. Se aprobă Graficul/tematica ședințelor Consiliului de administrație a Școlii Gimnaziale 

Vama pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 3. Se aprobă Planul managerial anual pentru perioada 2022-2023 al consilierului pentru 

proiecte și programe educative. 

Art. 4. Se validează cererea doamnei profesor de religie reformată, Bodor Angela-Nora pentru 

efectuarea inspecției curente I., pentru înscrierea la gradul didactic II. 

Art. 5. Se aprobă criteriile și tarifele pentru decontarea navetei personalului didactic. 

Art. 6. Se aprobă acordarea și plata burselor școlare pentru anul 2022-2023, conform normelor 

legale în vigoare și acordarea și plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale. 

Art. 7. Se validează Statul de personal pentru toate categoriile de personal al Școlii Gimnaziale 

Vama. 



 
Art. 8. Se aprobă Comisia de coordonare pentru programul național ”Școala Altfel” la nivelul 

Școlii Gimnaziale Vama. 

Art. 9. Se aprobă planificările pentru concediul de odihnă a personalului didactic pentru anul 

școlar 2022-2023. 

Art. 10. Se avizează execuția bugetară a Școlii Gimnaziale Vama pentru trimestrul III. a anului 

2022. 

Art. 11. Se aprobă cererile privind opțiunea de a nu participa la orele de religie. 

Art. 12. Se aprobă cererea de înscriere la GPP Vama, la grupa cu program normal, limba de 

predare română pentru preșcolarul Balogh Nicușor Dominic. 

 

 

 

Președintele al Consiliului de Administrație. 

Director, 

Bala Timea 


