
 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI BASARAB” – PITEŞTI 

 

 

 

Hotărârea Nr . 243 din 02.03.2018 
 

 

În baza decizia nr.1/2017 privind constituirea Consiliului de administrație al 

Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Pitești; 

În conformitate cu prevederile Legii educației nr.1/2011 completată și 

revizuită, cu regulamentele și ordinele specifice,  

Consiliul de administrație 

Hotărăște: 
 

Art. 1 Se aprobă punerea în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea 

salarizării 153/2017, privind sporul de doctorat pentru cele două cadre didactice care 

detin acest titlu la nivelul școlii, care precizează: „personalul care deține titlul științific 

de doctor beneficiază de o indemnizație lunară […..], dacă își desfășoară acrivitatea în 

domeniul pentru care deține titlul”. Conform acestui articol din lege doamna ....., care 

deține titlul științific de doctor în teologie nu va mai primi sporul de doctorat.  

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 2. Se aprobă începerea procedurii de evaluare a riscurilor compartimentelor, 

urmând ca o copie a buletinului de expertizare să fie primită de soloicitant. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 3. Se votează criteriile privind acordarea burselor școlare. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 4. Se votează tabelul centralizator cu numărul și categoriile de burse. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 5. Se votează procedura de organizare a înscrierii in clasa pregătitoare și a 

criteriilor de departajare pentru locurile rămase libere. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 



 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 5. Se votează organizarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii de clasa 

a VIII-a. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 6. Se votează inaintarea centralizării consumului spre Termo Calor Confort 

SA pentru refacerea proceselor verbale de citire. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 6. Se votează acordarea continuității la detașare și la suplinire. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

Art. 7. Se votează decontarea transportului. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

 

Art. 8. Se votează alte probleme curente. Se votează programul Școala după Școală 

2018 – 2019. 

Voturi exprimate: 9 

din care: pentru – 9 

împotrivă – 0; 

abțineri – 0. 

Liderii de sindicat: fără obiecții 

 

Art. 9. Serviciul secretariat va informa personalul implicat și va afișa prezenta 

hotărâre. 
 

 

  

 

 

 
PREȘEDINTE, 

Prof. Dr.  Elena ODĂ 


