
 

Hotărâre nr. 20 / 31.01.2020 

cu privire la aprobarea calificativelor anuale ale  personalului nedidactic pentru anul  2019 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuţă” Iaşi întrunit în 

ședința ordinară la data de 31.01.2020 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele 

CA și referatul  de specialitate prin care doamna director adjunct Maxim Gabriela, solicită 

emiterea hotărârii CA cu privire la aprobarea calificativelor anuale ale  personalului 

nedidactic pentru anul  2019; 

Având în vedere că în şedinţa CA, din data de 31.01.2020, s-au analizat fişele de 

evaluare/autoevaluare ale  personalului nedidactic pentru anul  2019 şi s-au stabilit punctajele 

finale şi calificativele anuale; 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea şi ale 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată 

şi completată; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

Consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă punctajele  finale şi calificativele personalului nedidactic pentru anul 

2019, conform listei anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

Art.2  Cu drept de contestaţie în termen de 2 zile de la comunicare. 

Art.3 Compartimentul secretariat va comunica, în termen legal, calificativele 

personalului nedidactic. Un exemplar al calificativului acordat se va ataşa la dosarul personal 

al fiecărui angajat. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                                    Secretar CA, prof. Anton Diana 

 

 
Total membri 9 

Prezenți 6 
Pentru 6 
Împotrivă - 

Abțineri - 

 


