
 
 

HOTĂRÂRE nr. 63. 

Din data de 15.02.2023 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vama, întrunit în ședință în data de  15.02.2023 

În conformitate cu:  

- Legea Învăţământul preuniversitar | Lege 1/2011 

- ROFUIP 2022 

- RI al Școlii Gimnaziale Vama 

- ROFUI Școlii Gimnaziale Vama 

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

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

- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024 (aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022) 

- Anexă la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016, Metodologie de organizare a Programului 

național „Școala altfel” 

- Metodologia de organizare a Programului "Săptămâna verde", din 02.02.2023, Parte 

integrantă din Ordin 3629/2023 

- Ordinul nr. 3138 din 25.01.2023 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru 

absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de 

bacalaureat, in anul scolar 2022-2023 

- Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu 

deficiente de vedere, deficiente de auz si tulburari de neurodezvoltare care sustin 

examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul 

de national bacalaureat - sesiunea 2023 

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

elevilor din învăţământul preuniversitar 

 

Hotărește: 

 

Art.1. . Se aprobă cererile de transfer ale elevilor din data de 27.01.2023. 

ART. 2. Se aprobă valorile stabilite pentru cărțile primite prin donație. 

Art. 3.  Se aprobă contractul de prestări servicii de mentenanță pentru Sistemul de incendiu la 

Grădinița cu program Prelungit Vama. 

Art. 4. Se aprobă planul de încadrare pentru anul școlar 2023-2024. 

Art. 5. Se aprobă modificarea contractului individual de muncă a doamnei Anghiuș Angelica 

Aurelia din contract pe perioadă determinată 1 an în contract cu durata de viabilitate a postului. 



 
Art. 6. Se aprobă comisiile: Comisia de coordonare a Programului național ”Școala Altfel”, 

Comisia de coordonare a Programului ”Săptămâna Verde”, Comisia de Organizare a Simulării 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023 

Art. 7. Se aprobă lista cu opționale pentru anul școlar 2023-2024. 

Art. 8. Se aprobă repartizarea sumelor alocate școlii din veniturile proprii ale Primăriei comunei 

Vama în bugetul anului 2023, pe feluri de cheltuieli. 

Art. 9.  Se aprobă procedura de utilizare a microbuzului școlar în timpul programului. 

Art. 10. Se aprobă cererea de acordare bursei sociale pentru elevii noi veniți. 

Art. 11. Se aprobă cererea Domnului Pintea Radu Vasile pentru emiterea acordului în vederea 

transferului/pretransferului consimțit întra unități. 

Art. 12. Se aprobă achiziția a patru monitoare. 

 

 

Președintele al Consiliului de Administrație. 

Director, 

Bala Timea 


