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DECIZIA NR. 

pentru numirea Comisiei  de etică

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 
             În temeiul art.96, art. 97, CAPITOLUL VII

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţi
nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

OSGG 600/07.05.2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele 
de Management / Control Intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control 
Managerial; 

  Având în vedere prevederile din 
Având în vedere O.M.E.C.T.S. nr 

organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniver
În baza ședinței Consiliului Profesoral din data de 18.12.2018 și  a Hotărârii nr. 179 a 

Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei de etică de la nivelul unității 
de învățământ din data 18.12.2018, 

 

Art.1. Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică pe durata a doi ani şcolari, ce se 
constituie şi funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral formată din:

1. prof. înv. prim.  ȚAPU VALERICA membru
2. prof. înv. prim. MIHAI ECATERINA secretar
3. înv. PAȚILEA IOANA membru
4. prof. MARCHIS DANIELA membru
5. prof.  DINCĂ FELICIA membru
6. adm.financiar RACOVIȚĂ TINCUȚA membru

și nedidactic; 
7. eleva ANTOHE MIRUNA membru

Art.2. Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drep
Art.3. Comisia îşi alege, din rândul membrilor, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata 

mandatului. 
Art. 4. Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din rândul 

membrilor. 
Art.5. Comisia de etică are următoarele atribuţii:
- elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;
- analiza sesizărilor privind încălcările eticii;
- formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementări
- prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral,
Art.6. Secretarul comisiei de etică are următoarele atribuţii:
- asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţilor comisiei;
- redactează rapoartele, procesele verbal
- planifică şedinţele ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora;
- are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia;
-asigură legătura dintre membrii comisiei.
Art.7. Membrii comisiei de etică au următoarele atribuţii:
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DECIZIA NR. 111/19.12.2018 (2 ANI-2018-2020) 
 

pentru numirea Comisiei  de etică 
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 2180/13.11.2018

În temeiul art.96, art. 97, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţi

modificările şi completările ulterioare; 
OSGG 600/07.05.2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele 

de Management / Control Intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control 

Având în vedere prevederile din Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită,  
O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniver
ței Consiliului Profesoral din data de 18.12.2018 și  a Hotărârii nr. 179 a 

ție privind aprobarea pentru numirea Comisiei de etică de la nivelul unității 
țământ din data 18.12.2018,  

 

DECIDE: 
 

Art.1. Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică pe durata a doi ani şcolari, ce se 
constituie şi funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral formată din: 

APU VALERICA membru-reprezentant al cadrelor didactice;
MIHAI ECATERINA secretar- reprezentant al cadrelor didactice;

ȚILEA IOANA membru- reprezentant al cadrelor didactice; 
prof. MARCHIS DANIELA membru- reprezentant al cadrelor didactice; 
prof.  DINCĂ FELICIA membru- reprezentant al cadrelor didactice; 

ȚĂ TINCUȚA membru-reprezentant al personalului didactic auxiliar 

eleva ANTOHE MIRUNA membru- reprezentant al elevilor. 
Art.2. Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drept de vot consultativ.
Art.3. Comisia îşi alege, din rândul membrilor, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata 

Art. 4. Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din rândul 

sia de etică are următoarele atribuţii: 
elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;
analiza sesizărilor privind încălcările eticii; 
formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările interne aleunităţii;
prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral, 

Art.6. Secretarul comisiei de etică are următoarele atribuţii: 
asigură partea organizatorică a desfăşurării activităţilor comisiei; 
redactează rapoartele, procesele verbale, şi ţine evidenţa documentelor comisiei;
planifică şedinţele ordinare şi stabileşte ordinea de zi a acestora; 
are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia; 

asigură legătura dintre membrii comisiei. 
etică au următoarele atribuţii: 

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
2180/13.11.2018, 

Conducerea sistemului şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

OSGG 600/07.05.2018 pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele 
de Management / Control Intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control 

Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită,   
5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar, 
ței Consiliului Profesoral din data de 18.12.2018 și  a Hotărârii nr. 179 a 

ție privind aprobarea pentru numirea Comisiei de etică de la nivelul unității 

Art.1. Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică pe durata a doi ani şcolari, ce se  

reprezentant al cadrelor didactice; 
reprezentant al cadrelor didactice; 

 

reprezentant al personalului didactic auxiliar 

t de vot consultativ. 
Art.3. Comisia îşi alege, din rândul membrilor, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata 

Art. 4. Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din rândul 

elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare; 

le interne aleunităţii; 

e, şi ţine evidenţa documentelor comisiei; 
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- aleg preşedintele, cu majoritatea de voturi, dintre membrii comisiei;
- exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele comisie;
- participă la lucrările comisiei. 
Art.8. Prezenta decizie se încredinţează spre executa

secretariat din cadrul instituţiei. 
 
 
 
 

 

                       Director,                                                                               Secretar,                            
                   Prof. Alcea Gina             
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aleg preşedintele, cu majoritatea de voturi, dintre membrii comisiei; 
exercită atribuţiile stabilite de către preşedintele comisie; 

Art.8. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

 

 
Director,                                                                               Secretar,                            

Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

re membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                                       
Moise Mariana                      
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D E C I Z I A nr. 28/12.09.2019

privind constituirea comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a
 formelor de organizare a formării continue

 
  

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigo
de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 

 
În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modifică

ulterioare; 
Având în vedere prevederile  OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 

Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoa
transferabile;  

Având în vedere dispoziţiile Regula
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr.5079/

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
transferabile a formelor de organizare a formării continue

 

Art. 1. Se constituie comisia pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a 
formării continue enumerate la art. 8 al 
echivalare a creditelor profesionale transferabile, ap
2011, formată din: 
Preşedinte: Prof. ALCEA  GINA -
Membru: Prof. POPA RAMONA NICOLETA
Art. 2. Comisia funcţionează pentru a analiza do
îndrumare şi de control care solicită evaluarea.
Art. 3. Serviciul Secretariat şi responsabilul cu dezvoltarea profesională vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei decizii. 

                      
 
 
 
 
                     Director,                                                                               Secretar,                            

       Prof. Alcea Gina                          
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D E C I Z I A nr. 28/12.09.2019 

 
comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a

formelor de organizare a formării continue 

colii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019, 

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modifică

Având în vedere prevederile  OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 
l de acumulare, recunoaștere și echivalare a credit

Având în vedere dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N. nr.5079/31.08.2016;  

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea Comisiei pentru 

transferabile a formelor de organizare a formării continue; 

D E C I D E: 
 

Art. 1. Se constituie comisia pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a 
formării continue enumerate la art. 8 al Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi 
echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS Nr. 5562 din 7 octombrie 

- directorul unităţii de învăţământ 
Prof. POPA RAMONA NICOLETA - responsabilul cu dezvoltarea profesională

Art. 2. Comisia funcţionează pentru a analiza dosarele personalului didactic, de conducere, de 
îndrumare şi de control care solicită evaluarea. 
Art. 3. Serviciul Secretariat şi responsabilul cu dezvoltarea profesională vor duce la îndeplinire 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 

 
 
 
 
 

 

 

comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a 

ți, profesor Gina Alcea numită 
1457 din 26.08.2019,  

În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările și completările 

Având în vedere prevederile  OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 
ștere și echivalare a creditelor profesionale 

mentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

și a Hotărârii nr. 205 din 
 echivalarea în credite 

Art. 1. Se constituie comisia pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare a 
Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi 

Nr. 5562 din 7 octombrie 

responsabilul cu dezvoltarea profesională 
sarele personalului didactic, de conducere, de 

Art. 3. Serviciul Secretariat şi responsabilul cu dezvoltarea profesională vor duce la îndeplinire 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru nu

     

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art. 79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra

 
Art.1. Se constituie Comisia pen
şcolar 2019-2020,  în următoarea 
1. Preşedinte-prof.ALCEA GINA

Om și societate; 
2. Membru-prof. înv.primar CRIȘ
3. Membru-prof.înv. primar ZLATAN RODICA

clasele pregătitoare-IV;  
4. Membru-prof. ROBU LIVIA EMILIA
5. Membru-prof.ȘOAVĂ GABRIELA

ed.tehnologică;                                 
6. Membru-prof. ION GABRIEL
7. Membru-prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA

Orientare;    
Art.2. Preşedintele Consiliului es
educativ şi responsabilii Comisiil
Art. 3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către 
secretariat din cadrul instituţiei.  

 
 

                    Director,                                                                               Secretar,                            
          Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 29/12.09.2019 
 

numirea Consiliului  pentru Curriculum 
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

 
art.98,  CAPITOLUL VII - Conducerea sistemului  şi a unităţilor

Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
modificările şi completările ulterioare, 

Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

; 
amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea Comisiei pentru curr

 
DECIDE: 

entru curriculum la nivelul unităţii d e  î n v ă
 componenţă: 

ALCEA GINA–directorul şcolii, responsabil Comisia Metodică 

ȘAN RAMONA VIOLETA-consilier educativ;
ZLATAN RODICA- responsabil Comisia Metodică a 

ROBU LIVIA EMILIA- responsabil Comisia Metodică Limbă 
OAVĂ GABRIELA- responsabil Comisia Metodică de 
                                                              
ION GABRIEL -  responsabil Comisia Metodică Educație fizică
DEACONESCU MIHAELA MARIA- responsabil Comisia Metodică 

ste directorul școlii și este compus din direct
isiilor Metodice. 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către 
 

 

Director,                                                                               Secretar,                            
a Gina                              Moise Mariana                     

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16;  

și a Hotărârii nr. 205 din 
urriculum;  

d e  î n v ă ț ă m â n t  pentru anul 

, responsabil Comisia Metodică 

consilier educativ; 
responsabil Comisia Metodică a învățătorilor 

mbă și comunicare;       
de Matematică și științe, 

ție fizică, sport și arte;     
responsabil Comisia Metodică Consiliere și 

torul şcolii, consilierul 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea Comisiei de întocmire a
al Unității

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 

În temeiul prevederilor art.96, 
unităţilor de învăţământ- SECŢIUNEA a 2
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Standardului II (Atribu
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

În baza prevederilor Art. 2
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
Regulamentului de Organizare și Funcționare  al Unității (R.O.F.) și a Regulamentului Intern (R.I)

 

 Art.1.  Se constituie Comisia de întocmire a  Regulamentului de Organizare 
Unității (R.O.F.) și a Regulamentului Intern (R.I) 
2019-2020, în următoarea compon
1. Preşedinte-prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA
2. Membru-prof. IONESCU CRISTINA
3. Membru-înv. GHENOIU CARMEN
4. Membru-prof. înv. prim. ȚAPU VALERICA
5. Membru-lider sindical Educația
6. Membru-lider sindical SIP ION GABRIEL;
7. Membru- reprezentant C.R.P. MIRON MIHAELA;
8. Membru-reprezentant C.Ș.E. ANTOHE MIRUNA.
Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 

 
 
                   Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR.30 /12.09.2019 
 

entru numirea Comisiei de întocmire a Regulamentului de Organizare
ții (R.O.F.) și a Regulamentului Intern (R.I) 

  
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

art.96, art.97, art.98,  CAPITOLUL VII-Conducerea
SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

modificările şi completările ulterioare; 
prevederilor Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din 

pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

Art. 2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea Comisiei

și Funcționare  al Unității (R.O.F.) și a Regulamentului Intern (R.I)

 
DECIDE: 

 
Comisia de întocmire a  Regulamentului de Organizare 

ții (R.O.F.) și a Regulamentului Intern (R.I) la nivelul unităţii de învățământ
onenţă: 

DEACONESCU MIHAELA MARIA; 
IONESCU CRISTINA; 

GHENOIU CARMEN;       
APU VALERICA;                                                             

ția MOISE MARIANA;     
lider sindical SIP ION GABRIEL; 
reprezentant C.R.P. MIRON MIHAELA; 

Ș.E. ANTOHE MIRUNA.    
Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 

rganizare și Funcționare   
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului şi a 
Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

 OSGG 600/07.05.2018 
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 

şi Funcţionare a Unităţilor de 
.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016;  

și a Hotărârii nr. 205 din 
ție privind aprobarea Comisiei de întocmire a  

și Funcționare  al Unității (R.O.F.) și a Regulamentului Intern (R.I);  

Comisia de întocmire a  Regulamentului de Organizare și Funcționare  al 
țământ pentru  anul școlar 

;                                                              

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea

 
Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

către Inspectoratul Școlar Județean 
 

În temeiul prevederilor art.96, 
unităţilor de învăţământ- SECŢIUNEA a 2
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Standardului II (Atribu
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

În temeiul O.M.E.N. nr. 4371/13.07.2017 pentru aprobarea 
managementul S.I.I.I.R. pentru activită

În baza prevederilor Art.79
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra

 
 

 

Art.1. Se constituie Comisia de gestionare S.I.I.I.R.
şcolar 2019- 2020, în următoarea componenţă:

1. Presedintele comisiei-prof. 
2. Administrator S.I.I.I.R.- prof. 
3. MOISE MARIANA-secretar
4. RACOVIȚĂ TINCUȚA- 
5. RACU ADRIANA- administrator patrimoniu
6. prof. CRIȘAN RAMONA VIOLETA
7. prof. POPAZOV MIHAIL

Art. 2. Comisia are atribuţiile şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate
vigoare. 

Art. 3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 

 
 
                                   Director,                                                                               Secretar,                            

       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 31/12.09.2019 
 

entru numirea Comisiei de gestionare S.I.I.I.R.  
  

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

art.96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului şi a 
SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din 

modificările şi completările ulterioare; 
prevederilor Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 

pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
le publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

n temeiul O.M.E.N. nr. 4371/13.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 
entul S.I.I.I.R. pentru activitățile din învățământul preuniversitar; 

79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
nsiliului de Administrație privind aprobarea Comisiei de gestionare S.I.I.I.R.

DECIDE: 
 

Comisia de gestionare S.I.I.I.R. de la nivelul şcolii de învățământ
următoarea componenţă: 

prof. ALCEA GINA-director; 
prof. SORIN DONOSE- informatician; 

secretar; 
 administrator financiar; 

administrator patrimoniu;  
ȘAN RAMONA VIOLETA-consilier educativ;  

POPAZOV MIHAIL-cadru didactic.  
Art. 2. Comisia are atribuţiile şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative în 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 
 

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului şi a 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 

Metodologiei privind  

egulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016;  

și a Hotărârii nr. 205 din 
gestionare S.I.I.I.R.;  

țământ pentru anul  

cu actele normative în  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea administratorului Comisiei de gestionare S.I.I.I.R. 

 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor

către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 

În temeiul prevederilor art.97, 
de învăţământ- SECŢIUNEA a 2
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Standardului II (Atribu
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standa
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

În temeiul O.M.E.N. nr. 4371/13.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 
managementul S.I.I.I.R. pentru activită

În baza prevederilor Art.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.
11.09.2019  a Consiliului de Administra
gestionare S.I.I.I.R.; 
 

 

Art.1. Se numește domnul Donose Sorin, având func
al Comisiei de gestionare S.I.I.I.R. la nivelul
Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare 
S.I.I.I.R. de la nivelul şcolii de învă

 
 

 
 
 
                                   Director,                                                                               Secretar,                            

       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR.32 /12.09.2019 
 

administratorului Comisiei de gestionare S.I.I.I.R. 
  

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului şi a unităţilor 
SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei 

modificările şi completările ulterioare; 
prevederilor Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 

pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

n temeiul O.M.E.N. nr. 4371/13.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 
managementul S.I.I.I.R. pentru activitățile din învățământul preuniversitar; 

Art.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.),  aprobat prin O.M.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea numirii administratorului Comisiei de 

DECIDE: 
 

domnul Donose Sorin, având funcția de informatician, în calitate de
Comisiei de gestionare S.I.I.I.R. la nivelul unității de de învățământ pentru anul şcolar 2019

Prezenta decizie se încredinţează spre executare administratorului Comisiei de gestionare 
de învățământ de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei.

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Mo

 
 

 

 

 

 

 

 

administratorului Comisiei de gestionare S.I.I.I.R.  

Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului şi a unităţilor 
de învăţământ, din Legea educaţiei 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 
rdele de Management / Control Intern 

n temeiul O.M.E.N. nr. 4371/13.07.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind 

Art.2 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
.E.N.C.S.  nr. 5.079/31.08.2016; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
administratorului Comisiei de 

, în calitate de administrator 
anul şcolar 2019- 2020. 
Comisiei de gestionare 

de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei. 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea responsabilului cu protec
 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 
  
  În conformitate cu prevederile 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor 
date (Regulamentul general privind protecţia datelor 
la 14 aprilie 2016 și care intră în vigoare la 25 mai 2018

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
datelor cu caracter personal; 

 

Art. 1. Se numește doamna profesor DINC
protecția datelor cu caracter personal, 

 Art. 2. Atribuțiile persoanei responsabi
- Să informeze și să consilieze 

angajaţii unității cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

- Să monitorizeze respectarea RGPD 

- Să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor 

cu aceasta; 

-     Să întocmească o cartografie a prelucrării datelor cu caracter personal în unitatea 
pentru fiecare compartiment/serviciu, care să cuprindă:

1. Cine este operatorul de date 

precizează denumirea compartimentului/serviciului; denumirea func

compartimentului/serviciului; 

2. Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate în documentele 

compartimentului/serviciului; 

3. De ce sunt colectate și prelucr

educațional; evidența resurselor umane; gestionarea raporturilor contractuale; evidența cheltuielilor de 

personal etc.) 

4. Unde se folosesc aceste date cu caracter personal (fluxurile de date, indic

destinaţia datelor); 

5. Până când se stochează datele cu caracter personal colectate (pentru fiecare categorie de date);

6. Cum sunt securizate și protejate datele cu caracter personal pentru a reduce la minim riscuri

de acces neautorizat la date: 

 Să se asigure că a fost furnizată o declara

Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Gala

limbaj clar și simplu, fără clauze abuzive, pe care

aceasta; 

 Să se asigure că transferul de date cu caracter personal este desfă
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DECIZIA NR.33 /12.09.2019 
 

pentru numirea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor 
ște prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor 

date (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), aprobat de Parlamentul European 
și care intră în vigoare la 25 mai 2018; 

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea numirii responsabilului cu protec

DECIDE : 
 

doamna profesor DINCĂ FELICIA MIHAELA în calitate de
ția datelor cu caracter personal, la nivelul unității de învățământ pentru anul 

țiile persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal sunt:
și să consilieze conducerea unității și/sau persoanele împuternicite precum și 

ții cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

Să monitorizeze respectarea RGPD și a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor;

Să coopereze cu autoritatea pentru protecţia datelor și să reprezinte punctul de contact în relaţia 

Să întocmească o cartografie a prelucrării datelor cu caracter personal în unitatea 
pentru fiecare compartiment/serviciu, care să cuprindă: 

Cine este operatorul de date – denumire unitate școlară și date de identificare, alături de care se 

ecizează denumirea compartimentului/serviciului; denumirea funcțiilor/posturilor din cadrul 

Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate în documentele 

și prelucrate datele cu caracter personal (ex.: gestionarea raportului 

țional; evidența resurselor umane; gestionarea raporturilor contractuale; evidența cheltuielilor de 

Unde se folosesc aceste date cu caracter personal (fluxurile de date, indic

Până când se stochează datele cu caracter personal colectate (pentru fiecare categorie de date);

și protejate datele cu caracter personal pentru a reduce la minim riscuri

Să se asigure că a fost furnizată o declarație de consimțământ formulată in prealabil de 

Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați într-o formă inteligibilă și usor accesibilă, utilizând un 

și simplu, fără clauze abuzive, pe care persoana a semnat-o și unitatea poate demonstra 

Să se asigure că transferul de date cu caracter personal este desfășurat pentru un interes legitim;

 

ția datelor cu caracter personal 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

(UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor 
ște prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor 

de Parlamentul European 

și a Hotărârii nr. 205 din 
responsabilului cu protecția 

în calitate de responsabil cu 
pentru anul şcolar 2019- 2020. 

ția datelor cu caracter personal sunt: 
ții și/sau persoanele împuternicite precum și 

ții cu privire la obligaţiile existente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal; 

i a legislaţiei naţionale în domeniul protecţiei datelor; 

i să reprezinte punctul de contact în relaţia 

Să întocmească o cartografie a prelucrării datelor cu caracter personal în unitatea școlară, 

școlară și date de identificare, alături de care se 

țiilor/posturilor din cadrul 

Ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate în documentele 

ate datele cu caracter personal (ex.: gestionarea raportului 

țional; evidența resurselor umane; gestionarea raporturilor contractuale; evidența cheltuielilor de 

Unde se folosesc aceste date cu caracter personal (fluxurile de date, indicând originea și 

Până când se stochează datele cu caracter personal colectate (pentru fiecare categorie de date); 

și protejate datele cu caracter personal pentru a reduce la minim riscurile 

ție de consimțământ formulată in prealabil de Școala 

și usor accesibilă, utilizând un 

și unitatea poate demonstra 

șurat pentru un interes legitim; 
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 Stabilește modalitățile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, cum ar fi:  dreptul la 

acces; dreptul de rectificare; dreptul la portabilitate; dreptul la retragerea consim

 Să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru 

care datele cu caracter personal au fost ini

colectării inițiale;  

 Să se asigure că pentru a stabili dacă scopul prelucrării ulterioare este compatibil cu scopul 

pentru care au fost colectate ini

„Sfântul Grigorie Teologul” Galați

inițiale, ține seama, printre altele, de orice legătură între respectivele scopuri și scopurile prelucrării 

ulterioare preconizate, de contextul în care au f

asteptările rezonabile ale persoanelor vizate;

 Responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte 

îndeplinirea sarcinilor sale de la operator 

sau de la persoanele împuternicite de operator 

Galați;  

 Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii 

unității școlare.  

Art.3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare responsabilului 
caracter personal de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei.

 
                    Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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ște modalitățile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, cum ar fi:  dreptul la 

es; dreptul de rectificare; dreptul la portabilitate; dreptul la retragerea consim

Să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru 

care datele cu caracter personal au fost inițial colectate se face în scopuri compatibile cu scopul 

Să se asigure că pentru a stabili dacă scopul prelucrării ulterioare este compatibil cu scopul 

pentru care au fost colectate inițial datele cu caracter personal, operatorul 

ți, după ce a îndeplinit toate cerințele privind legalitatea prelucrării 

țiale, ține seama, printre altele, de orice legătură între respectivele scopuri și scopurile prelucrării 

ulterioare preconizate, de contextul în care au fost colectate datele cu caracter personal, în special de 

asteptările rezonabile ale persoanelor vizate; 

Responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte 

îndeplinirea sarcinilor sale de la operator – Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teolo

sau de la persoanele împuternicite de operator - Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teolo

Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii 

. Prezenta decizie se încredinţează spre executare responsabilului cu protec
de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
 
 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ște modalitățile de exercitare a drepturilor persoanelor vizate, cum ar fi:  dreptul la 

es; dreptul de rectificare; dreptul la portabilitate; dreptul la retragerea consimțământului; 

Să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru 

e în scopuri compatibile cu scopul 

Să se asigure că pentru a stabili dacă scopul prelucrării ulterioare este compatibil cu scopul 

țial datele cu caracter personal, operatorul - Școala Gimnazială 

țele privind legalitatea prelucrării 

țiale, ține seama, printre altele, de orice legătură între respectivele scopuri și scopurile prelucrării 

ost colectate datele cu caracter personal, în special de 

Responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte 

zială „Sfântul Grigorie Teologul”, Galați,  

coala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”, 

Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii 

cu protecția datelor cu 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru constituirea Comisiilor metodice

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați,

În temeiul art.96, art. 97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea

Având în vedere art. 65, art.66, art.67, 
Organizare şi Funcţionare a Uni
O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra

 

Art.1. Se constituie Comisiile metodice pentru anul şcolar 2019
 
  Nr. Denumirea comisiei 

 
 

1 

 
 

Limbă şi comunicare ROBU LIVIA EMILIA

 
 

2 

 
 

Matematică, ştiinţe, 
educaţie tehnologică 

 
3 

 
Om şi societate 

 
4 

 
Educație fizică, sport 

arte  
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DECIZIA NR.34 /12.09.2019 
 

pentru constituirea Comisiilor metodice 
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

 
art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 

a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
rile şi completările ulterioare; 

Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

art.66, art.67, Titlul V, Capitolul I, Secțiunea 3
ităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.)
16; 

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru constituirea Comisiilor metodice

 
DECIDE: 

 
metodice pentru anul şcolar 2019-2020 cu următoarea componenţă:

Responsanbilul 
comisiei 

Membrii comisiei

 
 

ROBU LIVIA EMILIA 

DEACONESCU MIHAELA MARIA
   TRIFU LAURA

IOESCU CRISTINA
IONESCU DANIELA

GHEORGHE OLIMPIA
 
 

ȘOAVĂ GABRIELA 
 
 

POPA RAMONA
DONOSE SORIN

MARCHIS DANIELA
DINCĂ FELICIA

ROŞCA DANIELA
SOARE GABRIELA

 
ALCEA GINA 

RARINCA FĂNICA
CIOCLU VIOLETA
IONIȚĂ NICOLETA

IRIMIA 
 

ION GABRIEL 
BANIŢĂ CRISTIAN

BÂZU LENUŢA
POPAZOV MIHAIL

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 

țiunea 3 din Regulamentul de 
ar (R.O.F.U.I.P.), aprobat prin 

și a Hotărârii nr. 205 din 
pentru constituirea Comisiilor metodice;  

cu următoarea componenţă: 

Membrii comisiei 

DEACONESCU MIHAELA MARIA 
TRIFU LAURA 

IOESCU CRISTINA 
IONESCU DANIELA 

GHEORGHE OLIMPIA 
POPA RAMONA 
DONOSE SORIN 

MARCHIS DANIELA 
Ă FELICIA 

ROŞCA DANIELA 
SOARE GABRIELA 
RARINCA FĂNICA 
CIOCLU VIOLETA 

ȚĂ NICOLETA 
IRIMIA MARIA 

BANIŢĂ CRISTIAN 
BÂZU LENUŢA 

POPAZOV MIHAIL 
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5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliere şi orientare 
 
 

 
 
 

6 

 
 
 

Comisia învăţătorilor/ 
profesorilor pentru 
învățământul primar 

 
 

 
 
 
Art.2. Comisia are atribuţiile şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative în 
Vigoare. 
Art.3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 
 
 
 
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DEACONESCU 
MIHAELA MARIA 

 
 

ZLATAN RODICA
PAȚILEA IOANA

MIHAI ECATERINA
CRIȘAN RAMONA VIOLETA

MISTREANU 
GHENOIU CARMEN

HUMELNICU MARIANA
ȚAPU VALERICA

MICU DOINA MARIANA
RARINCA FĂNICA
ȘOAVĂ GABRIELA 
IONIȚĂ NICOLETA

POPA RAMONA
IONESCU CRISTINA

TRIFU LAURA
DEACONESCU MIHAELA

DINCĂ FELICIA
 
 
 
 

ZLATAN RODICA 

PAȚILEA IOANA 
MIHAI ECATERINA

CRIȘAN RAMONA VIOLETA
MISTREANU DUMITRA

GHENOIU CARMEN
HUMELNICU MARIANA

ȚAPU VALERICA
MICU DOINA MARIANA

Art.2. Comisia are atribuţiile şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative în 

Art.3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZLATAN RODICA 
ȚILEA IOANA 

MIHAI ECATERINA 
ȘAN RAMONA VIOLETA 

MISTREANU DUMITRA 
GHENOIU CARMEN 

HUMELNICU MARIANA 
APU VALERICA 

MICU DOINA MARIANA 
RARINCA FĂNICA 
OAVĂ GABRIELA  

ȚĂ NICOLETA 
POPA RAMONA 

IONESCU CRISTINA 
TRIFU LAURA 

DEACONESCU MIHAELA 
DINCĂ FELICIA 

ȚILEA IOANA  
MIHAI ECATERINA 

ȘAN RAMONA VIOLETA 
MISTREANU DUMITRA 

GHENOIU CARMEN 
HUMELNICU MARIANA 

APU VALERICA 
MICU DOINA MARIANA 

Art.2. Comisia are atribuţiile şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative în  

Art.3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      



INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Str.1 Decembrie 1918, nr.1A; cod 800258; Tel/Fax 0236 475 520

 

 
privind  numirea Comisiei de acordare a Burselor 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 
 În temeiul art. 82, alin (3)

completările ulterioare;  
Având în vedere Hotărârea

nr.1 şi 2 la Hotărârea Guvernulu
a burselor şi a altor forme de sprij
stat, cursuri de zi; 

Având în vedere OMECTS nr.5576/
(Ordinul nr.3480/26.10.2018), de aprobare a 
învățământul preuniversitar s-au stabilit Criteriile 
Școala Gimn. „Sfântul Grigorie Teologul”

În temeiul Art.3 din Anexa 1 la O
prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea 
acordarea de rechizite școlare; 

        În baza  Legii 341/12.07.2004
pentru școlari; 

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.20
11.09.2019  a Consiliului de Administra
Burselor și Rechizitelor școlare;  
 

Art.1. Se constituie Comisia de a
anul şcolar 2019-2020,  în următoare

1. Președinte-prof. înv. prim.
2. Membru- prof. înv. prim. Ț
3. Membru-secretar MOISE MARIANA
4. Membru-contabil RACOVI
5. Membru-administrator de patrimoniu 
6. Membru- președinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților

Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 
 

 
                       Director,                                                                               
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 35/12.09.2019 

numirea Comisiei de acordare a Burselor și Rechizitelor școlare

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

alin (3) din Legea educaţiei naţionale, nr.1 din 2011, cu modificările 

rea Guvernului  nr. 558/ 3.09. 1998 pentru mod
ui nr.  445/1997 privind stabilirea criteriilor 
ijin material pentru elevii, studenţii şi cursanţ

OMECTS nr.5576/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare
, de aprobare a criteriilor specifice  de acordare a burselor elevilor din 

au stabilit Criteriile specifice  de acordare a burselor elevilor din 
„Sfântul Grigorie Teologul”;  

Art.3 din Anexa 1 la O.M.ECTS nr. 4385 din 07.06.2012-Metodologia de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2001 privind 

În baza  Legii 341/12.07.2004, art. 5, alin 1, lit. d) privind asigurarea gratuit

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei de acordare a 

DECIDE: 
 

acordare a burselor  şcolare la nivelul unităţii
toarea componenţă: 

înv. prim. MIHAI ECATERINA 
ȚAPU VALERICA  

secretar MOISE MARIANA 
RACOVIȚĂ TINCUȚA 

administrator de patrimoniu RACU ADRIANA 
ședinte al Consiliului Reprezentativ al Părinților MIRON MIHAELA

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

                                                                              Secretar,                                                                    
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 

 

și Rechizitelor școlare 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

din Legea educaţiei naţionale, nr.1 din 2011, cu modificările și 

modificarea Anexelor 
 generale de acordare 
ţii din învăţământul de 

și completările ulterioare 
de acordare a burselor elevilor din 

dare a burselor elevilor din 

Metodologia de aplicare a 
ței Guvernului nr.33/2001 privind 

, art. 5, alin 1, lit. d) privind asigurarea gratuită a rechizitelor 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei de acordare a 

ii de învăţământ, pentru 

MIRON MIHAELA 
Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea

  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019  a Consiliului de Administra
programe și proiecte europene;  
 

Art. 1. Se constituie  Comisia pentru programe 
pentru anul şcolar 2019-2020, în următoarea componen

1. Responsabil- prof. IONESCU CRISTINA
2. Membru-–prof. IONESCU DANIELA
3. Membru- -prof. ROBU LIVIA EMILIA
4. Membru- prof. înv. prim. ZLATAN RODICA
5. Membru- prof. informatică DONOSE SORIN 

Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executar
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 36/12.09.2019 

a Comisiei pentru programe și proiecte europene

 
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

 
art.98,  CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor
Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d
Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

DECIDE: 
 

Comisia pentru programe și proiecte europene la nivelul unită
următoarea componență: 

IONESCU CRISTINA  
IONESCU DANIELA 
ROBU LIVIA EMILIA 

prof. înv. prim. ZLATAN RODICA 
prof. informatică DONOSE SORIN  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 
 
 

 
 
 
 
 

 

și proiecte europene 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

la nivelul unității de învățământ, 

e membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind numirea Comisiei pentru

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltare
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În conformitate cu prevederile 
incendiilor; a Ordinului nr. 163 d
(M.A.I) pentru  aprobarea Norm
prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie emise de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale – martie 2000;

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019  a Consiliului de Admin
securitate și sănătate în muncă și pentru  situații de urgență

 

 
Art.1. Se constituie Comisia de securitate 
unității de învățământ, pentru anul 

1. Preşedinte -  prof. ION GABRIEL  
2. Membru   -  prof. înv. prim. 
3. Membru    -  prof. DONOSE SORIN
4. Membru  -  prof. ROȘCA DANIELA
5. Membru – prof. SOARE GABRIELA
6 .  Membru    -  laborant LUNGU DORINA 
7 .  Membru – mecanic întreținere POTERAȘ NICOLAE

Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 

                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 37/12.09.2019 
 
 

Comisiei pentru securitate și sănătate în muncă și pentru 
 
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

art.98,  CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltare
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307 din 12 iulie 2006, privi
din 28 februarie 2007 al Ministrului Adm

melor Generale de Apărare împotriva Incend
incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie emise de către 

martie 2000; 
hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d

.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei
și sănătate în muncă și pentru  situații de urgență;  

DECIDE: 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru  situații de urgență
pentru anul școlar 2019-2020, în următoarea componenţ

ION GABRIEL   
înv. prim. MIHAI ECATERINA  
DONOSE SORIN   

ȘCA DANIELA  
prof. SOARE GABRIELA 

laborant LUNGU DORINA  
ținere POTERAȘ NICOLAE 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 

 

și sănătate în muncă și pentru  situații de urgență  

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16;  
ivind apărarea împotriva 
ministraţiei şi Internelor 
diilor și a Normelor de 

incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie emise de către 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

și sănătate în muncă și pentru  situații de urgență la nivelul 
nţă: 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea Comisiei pentru dezvoltare profesională 

  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019  a Consiliului de Administra
dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

 

Art. 1. Se constituie Comisia pentru
unității de învățământ pentru anul şcolar 

1. Responsabil- prof. POPA RAMONA
2. Membru- prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA
3. Membru - prof. POPAZOV MIHAIL 
4. Membru- prof. înv. prim. ZLATAN RODICA
5. Membru- prof. DONOSE SORIN 

Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 38/12.09.2019 

pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

 
 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
țean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

 
art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 

a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
rile şi completările ulterioare; 

Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

rol Managerial; 
amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d
.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

și evoluție în cariera didactică;  

 
DECIDE: 

 
constituie Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

pentru anul şcolar 2019-2020, în următoarea componență:
POPA RAMONA  

DEACONESCU MIHAELA MARIA 
POPAZOV MIHAIL  

ZLATAN RODICA 
prof. DONOSE SORIN  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 
 
 
 
 
 
 

 

și evoluție în cariera didactică 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

și evoluție în cariera didactică la nivelul 
ță: 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind constituirea C

 
  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019  a Consiliului de Administra

combaterea absenteismului și abandonului 

 
 

 
    Art.1. Se constituie Comisia pentru combaterea absenteismului 

nivelul unității de învățământ pentr
 

1. Responsabil - prof. ALCEA GINA 
2. Membru – înv. MICU DOINA MARIANA
3. Membru - prof. BANIȚĂ CRISTIAN
4. Membru-  PLĂCINTĂ DONA
      

  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
  
                       Director,                                               
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 39 /12.09.2019 
 

Comisiei pentru combaterea absenteismului 

abandonului școlar  

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
țean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
rol Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205

.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

și abandonului școlar;  

DECIDE: 

pentru combaterea absenteismului și abandonului școlar 
tru anul şcolar 2019-2020, în următoarea comp

ALCEA GINA -  director 
MICU DOINA MARIANA  responsabil pentru clasele I

ȚĂ CRISTIAN - responsabil pentru clasele V-VIII
PLĂCINTĂ DONA - psiholog școlar  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                        Secretar,                                                                    
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

               

 

pentru combaterea absenteismului și 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 

numirea Comisiei pentru 

și abandonului școlar la 
omponenţă: 

esponsabil pentru clasele I-IV  
VIII 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind constituire
violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

și promovarea interculturalită

  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019  a Consiliului de Administra
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității

 
 

 
Art.1. Se constituie Comisia pentru prevenirea 
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
unității de învățământ pentru anul 

 
1. Responsabil - prof. ALCEA GINA 
2. Membru -  înv. PAȚILEA IOANA
1. Membru  - prof.înv.prim.ȚAPU VALERICA 
2. Membru – prof. ION GABRIEL
3. Membru – prof. TRIFU LAURA
4. Membru-  profesor psihopedagog PLACINTA DONA 
5. Membru - reprezentant C.R.P.
6. Membru - reprezentant C.R.P.  
7. Membru - agent Secţia 4 Poliţie 
 

  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 

                       Director,                                                                               Secretar,                            
           Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 40/12.09.2019 
 

ea Comisiei pentru prevenirea și eliminarea 
ței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

i promovarea interculturalității 

 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d
.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei pentru

și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
și promovarea interculturalității;  

DECIDE: 

pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 şcolar 2019-2020, în următoarea componenţă:

prof. ALCEA GINA -  director 
ȚILEA IOANA 

ȚAPU VALERICA  
ION GABRIEL   
TRIFU LAURA 

profesor psihopedagog PLACINTA DONA   
reprezentant C.R.P.  TOMIUC VIORICA 
reprezentant C.R.P.  CRIȘAN NELA  
agent Secţia 4 Poliţie ROUĂ VASILICĂ 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                                     Moise Marian

 
 

 

și eliminarea 
ței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 

și eliminarea violenței, a faptelor de 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității la nivelul 

ţă: 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind  constituirea 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean 
 

În temeiul prevederilor art. 96, art.97 
unităţilor de învăţământ- SECŢIUNEA a 2
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

Instrucțiunile MEN 1/2018;
Având în vedere prevederile 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unită
învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019  a Consiliului de Administra
managerial intern;  
 

Art.1. Se constituie  Comisia pentru controlul managerial intern
pentru anul şcolar 2019-2020, în următoarea componen

1. Președinte- prof. ȘOAVĂ GABRIELA
Educație tehnologică, 

2. Secretar-prof .înv. prim. ZLATAN RODICA
3. Membru-prof. ROBU LIVIA EMILIA
4. Membru-prof. ALCEA GINA
5. Membru-prof. ION GABRIEL 
6. Membru-prof. înv. prim. CRI
7. Membru – RACOVIȚĂ TINCUȚA 
8. Membru – RACU ADRIANA 
9. Membru - MOISE MARIANA
10. Membru - LUNGU DORINA
11. Membru – APOSTU MARILENA 
12. Membru – IOFCEA CRISTINA 

 
Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 
 
                Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR.41 /12.09.2019 
 

constituirea Comisiei pentru controlul managerial intern

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97 , art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a 
SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
i pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

țiunile MEN 1/2018; 
Având în vedere prevederile OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea 

cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unită
învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014; 

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d
.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei pentru

DECIDE: 
 

Comisia pentru controlul managerial intern la nivelul unității de învățământ
în următoarea componență: 

OAVĂ GABRIELA - responsabil Comisia metodică Matematică, 

prof .înv. prim. ZLATAN RODICA-responsabil Comisia metodică a învă
prof. ROBU LIVIA EMILIA- responsabil Comisia metodică Limbă 
prof. ALCEA GINA- responsabil Comisia metodică Om și societate
prof. ION GABRIEL - responsabil Comisia metodică Educație fizică, Sport și Arte

CRIȘAN RAMONA VIOLETA-Consilier educativ
ȚĂ TINCUȚA – administrator financiar, 

ADRIANA – administrator patrimoniu, 
MOISE MARIANA – secretar, 
LUNGU DORINA-  laborant,  
APOSTU MARILENA – bibliotecar, 
IOFCEA CRISTINA – medic. 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                    

 

Comisiei pentru controlul managerial intern 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea 
cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru controlul 

ții de învățământ,  

metodică Matematică, Științe, 

responsabil Comisia metodică a învățătorilor, 
responsabil Comisia metodică Limbă și comunicare, 

și societate, 
ție fizică, Sport și Arte, 

Consilier educativ, 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      



INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Str.1 Decembrie 1918, nr.1A; cod 800258; Tel/Fax 0236 475 520

 

privind  constituirea Comisiei pentru 

pentru elevii din clasele pregătitoare

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul prevederilor art. 96, art.97, 
unităţilor de învăţământ- SECŢIUNEA a 2
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Manage
entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

În conformitate cu Legea 6/2012 pentru modificarea 
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clase
și privat;  

În conformitate cu Ghidul solicitantului „Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea 
laptelui în instituţiile şcolare”, APIA

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019  a Consiliului de Administra

acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele pregătitoare

 

Art.1. Se constituie  Comisia pentru
clasele pregătitoare-VIII la nivelul unită
componență: 
 

1. Responsabil- LUNGU DORINA
2. Membru- înv. PAȚILEA IOANA
3. Membru- înv. GHENOIU CARMEN
4. Membru- prof. IONIȚĂ NICOLETA

 
Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 
 
 
 

 
                Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 42/12.09.2019 
 

constituirea Comisiei pentru acordarea de produse lactate și de panificație 

pentru elevii din clasele pregătitoare-VIII 

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a 
SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

Legea 6/2012 pentru modificarea și completarea OUG 96/2002 privind 
și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din

În conformitate cu Ghidul solicitantului „Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea 
laptelui în instituţiile şcolare”, APIA; 

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărâri

.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

și de panificație pentru elevii din clasele pregătitoare

DECIDE: 
 

Se constituie  Comisia pentru acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din 
la nivelul unității de învățământ, şcolar 2019-2020, în următoarea 

LUNGU DORINA-  laborant  
ȚILEA IOANA 

GHENOIU CARMEN 
ȚĂ NICOLETA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                    

 
 

 

 

și de panificație  

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a 
învăţământ, din Legea 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
ment / Control Intern la 

și completarea OUG 96/2002 privind 
VIII din învățământul de stat 

În conformitate cu Ghidul solicitantului „Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea 

și a Hotărârii nr. 205 din 

numirea Comisiei pentru 

și de panificație pentru elevii din clasele pregătitoare-VIII;  

și de panificație pentru elevii din  
în următoarea  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind constituirea

  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019  a Consiliului de Administra

monitorizarea ritmicității notării

 

 
    Art.1. Se constituie Comisia pentru monitorizarea ritmicită

învățământ pentru anul şcolar 201
 

1. Responsabil - prof. ȘOAVĂ GABRIELA 
2. Membru - prof. înv.primar 
3.  Membru - prof. înv.primar 
4. Membru - prof. ROȘCA DANIELA
      

  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 43/12.09.2019 

 
a Comisiei pentru monitorizarea ritmicită

notării 

 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d

a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

ții notării;  

DECIDE: 

pentru monitorizarea ritmicității notării
2019-2020, în următoarea componenţă: 

ȘOAVĂ GABRIELA  
prof. înv.primar MIHAI ECATERINA 
prof. înv.primar ȚAPU VALERICA 

ȘCA DANIELA  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                                    Moise Mariana                     

 
 
 
 
 

 

pentru monitorizarea ritmicității 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 

numirea Comisiei pentru 

ții notării la nivelul unității de 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind constituir

  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea e
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019  a Consiliului de Administra

întocmirea orarului și a serviciului în școală

 

 
Art.1. Se constituie Comisia pentru întocmirea orarului 
unității de învățământ pentru anul 

 
1. Responsabil - prof. DONOSE SORIN 
2. Membru - prof. înv.primar 
3.  Membru - prof. înv.primar 
4. Membru - prof. POPA RAMONA 
      

  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 44 /12.09.2019 
 

rea Comisiei pentru întocmirea orarului 

a serviciului în școală 

 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea e

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d

.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

și a serviciului în școală;  

 
DECIDE: 

pentru întocmirea orarului și a serviciului în școală
 şcolar 2019-2020, în următoarea componenţă:

prof. DONOSE SORIN  
prof. înv.primar  ZLATAN RODICA 
prof. înv.primar HUMELNICU MARIANA 

prof. POPA RAMONA  

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 
 
 
 

 

 

pentru întocmirea orarului și  

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 

numirea Comisiei pentru 

și a serviciului în școală la nivelul 
ţă: 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind constituire

  Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019  a Consiliului de Administra

organizare a Olimpidelor şcolare, faza pe şcoală

 
Art.1. Se constituie Comisia de organizare
şcolar 2019-2020, în următoarea c

 
1. Responsabil - prof. ALCEA GINA
2. Membru - prof. DEACONESCU MIHAELA
3. Membru - prof. TRIFU LAURA
4. Membru - prof. IONESCU CRISTINA
5. Membru - prof. ROBU LIVIA
6. Membru - prof. ŞOAVĂ GABRIELA
7. Membru - prof. POPA RAMONA
8. Membru - prof. IONIŢĂ NICOLETA

 
  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 45/12.09.2019 
 

ea Comisiei pentru organizare a Olimpidelor 

şcolare, faza pe şcoală 

 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

țean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
rol Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d

.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

organizare a Olimpidelor şcolare, faza pe şcoală;  

 
DECIDE: 

de organizare a Olimpidelor şcolare, faza pe 
componenţă: 

ALCEA GINA 
prof. DEACONESCU MIHAELA 
prof. TRIFU LAURA 

IONESCU CRISTINA 
prof. ROBU LIVIA 

ŞOAVĂ GABRIELA 
prof. POPA RAMONA 

IONIŢĂ NICOLETA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 

 
 
 

 

organizare a Olimpidelor 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 

numirea Comisiei pentru  

a Olimpidelor şcolare, faza pe școală, pentru anul 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea consilierului educativ
 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza 
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unităț

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019 a Consiliului de Administra

 

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii, Consilierul Educativ, în persoana doamnei prof. pentru 
înv.primar CRIȘAN RAMONA VIOLETA:
 
Art. 2. – Consilierul educativ are următoarele atribuţii:

   a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;
   b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
   c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele 
şcolare şi Ministerul Educaţiei Naționale

   d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a 
absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, 
ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;
e) face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar;

  f) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;

   g) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente
disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;

   h) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele 
acesteia;   

   i) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
   i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
   k) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor

susţinătorii legali pe teme educative;
   l) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

nivelul unităţii de învăţământ;   
 m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară 

parteneriat educaţional.   
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DECIZIA NR. 46/12.09.2019 
 

pentru numirea consilierului educativ 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d

a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea consilierului educativ

DECIDE: 
 

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii, Consilierul Educativ, în persoana doamnei prof. pentru 
ȘAN RAMONA VIOLETA: 

Consilierul educativ are următoarele atribuţii: 
evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;

avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele 
ționale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.

elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a 
absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru 

or de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, 
ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;   

face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar;
e de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 

posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;
analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia 

disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;   
prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele 

informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;

elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 
susţinătorii legali pe teme educative;   

propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de 

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
țământ preuniversitar; 
și a Hotărârii nr. 205 din 

consilierului educativ;  

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii, Consilierul Educativ, în persoana doamnei prof. pentru 

evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;   
avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;   
elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în 

conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele 
părinţilor şi a elevilor.   

elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a 
absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru 

or de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, 

face propuneri pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ preuniversitar; 
e de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 

posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;   
la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia 

prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele 

informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;   
facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;   

cu părinţii, tutorii sau 

propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 

şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de 
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n) propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participan
organizate de cadrele didactice din unitatea de învă
simpozioane, seminarii, schimburi de experien
timpul anului școlar. Listele vor fi înso
o) propune consiliului de administra
copiilor, tabere școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate pentru activități 
extrașcolare;  
p) organizează schimburile şcolare naţionale şi i
programelor de parteneriat educaţional.

  
Art.3 Prezenta decizie se încredinţează spre executare persoanei desemnate de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 

 
 
 
 
 
 

                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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propune spre aprobare directorului liste nominale cu elevii participanți la activități extrașcolare 
organizate de cadrele didactice din unitatea de învățământ preuniversitar, excursii, tabere, expozi
simpozioane, seminarii, schimburi de experiență, competiții etc., organizate în țară și străi

Listele vor fi însoțite și de acordul scris al părinților/reprezentanților legali;
liului de administrație parteneriate educative extrașcolare cu palatele și cluburile 

școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate pentru activități 

organizează schimburile şcolare naţionale şi internaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul 
programelor de parteneriat educaţional. 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare persoanei desemnate de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 

ți la activități extrașcolare 
, excursii, tabere, expoziții, 

ță, competiții etc., organizate în țară și străinătate, în 
țite și de acordul scris al părinților/reprezentanților legali; 

ție parteneriate educative extrașcolare cu palatele și cluburile 
școlare, baze turistice, sportive și alte instituții/unități acreditate pentru activități 

nternaţionale cu elevii, desfăşurate în cadrul 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare persoanei desemnate de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      



INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Str.1 Decembrie 1918, nr.1A; cod 800258; Tel/Fax 0236 475 520

 

pentru numirea 
 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei 
 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completăril

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unităț

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019 a Consiliului de Administra

 

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii, 
persoana doamnei prof. pentru înv.primar 

  
Art.2 Prezenta decizie se încredinţează spre executare persoanei d
secretariat din cadrul instituţiei. 
 

 
 
 
 
 
 

                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 47/12.09.2019 

 
pentru numirea coordonatorului SNAC 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

rile şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 d

a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea coordonatorului SNAC

DECIDE: 
 

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii, coordonatorul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară
persoana doamnei prof. pentru înv.primar ȚAPU VALERICA. 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare persoanei desemnate de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 
1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
țământ preuniversitar; 
și a Hotărârii nr. 205 din 

coordonatorului SNAC;  

ționale de Acțiune Comunitară, în 

esemnate de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind numirea Comisiei pentru Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare
 

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigo
de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 

 
În temeiul art. 96, art.97, art.98, 

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de î
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Managem
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare; 
 

Art. 1. Se constituie  Comisia pentru Programe 
nivelul unității în anul şcolar 2019

 
1. Responsabil – Consilier educativ
2. Membru-înv. PAȚILEA IOANA
3. Membru- înv. GHENOIU CARMEN
4. Membru- prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA
5. Membru-prof. RARINCA FĂNICA
6. Membru-prof. IONESCU DANIELA
7. Membru-prof. BANIȚĂ CRISTIAN MIHĂIȚĂ
8. Membru- Psiholog școlar PLĂCINTĂ DONA
9. Membru –Reprezentant al Consiliului Elevilor 
10. Membru –Reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

 
  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 48/12.09.2019 
 

Comisiei pentru Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019, 

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Managem
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
11.09.2019 a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea

Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare;  

DECIDE: 
 

pentru Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare
019-2020, în următoarea componență : 

Consilier educativ- prof.înv. primar CRIȘAN RAMONA VIOLETA
ȚILEA IOANA 

GHENOIU CARMEN 
DEACONESCU MIHAELA MARIA 

RARINCA FĂNICA 
prof. IONESCU DANIELA 

ȚĂ CRISTIAN MIHĂIȚĂ 
colar PLĂCINTĂ DONA 

Reprezentant al Consiliului Elevilor - elev CRIȘAN CRINA  
Reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor- BERCEA

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 

Comisiei pentru Programe şi Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare 

ți, profesor Gina Alcea numită 
1457 din 26.08.2019,  

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
nvăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

Proiecte Educative Şcolare şi Extraşcolare, la 

ȘAN RAMONA VIOLETA 

 
BERCEA CĂTĂLINA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind constituirea Com
 
Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigo

de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 
 
În temeiul art. 96, art.97, art.98, 

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de î
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Managem
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
orientare școlară și profesională

 

 

Art. 1. Se constituie  Comisia pentru
anul şcolar 2019-2020, în următoarea componen

 
1. Responsabil- Psiholog școlar PLĂCINTĂ DONA
2. Membru- prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA
3. Membru- prof. DINCĂ FELICIA MIHAELA

 
  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 49/12.09.2019 
 

omisiei pentru orientare școlară și profesională

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019, 

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Managem
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
11.09.2019 a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea

școlară și profesională;  

DECIDE: 

Comisia pentru orientare școlară și profesională
, în următoarea componență : 

școlar PLĂCINTĂ DONA 
prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA 
prof. DINCĂ FELICIA MIHAELA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 
 
 
 
 

 

școlară și profesională 

ți, profesor Gina Alcea numită 
1457 din 26.08.2019,  

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
nvăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

școlară și profesională, la nivelul unității în 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numir
 
Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigo

de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 
 
În temeiul art. 96, art.97, art.98, 

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Manage
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
marketing educațional;  

Art.1. Se constituie Comisia pentru
2020,  în următoarea componenţă

 
1. Responsabil - prof. ALCEA GINA
2. Membru        - prof. CRIȘAN RAMONA VIOLETA 
3. Membru        - prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA 
4. Membru       – prof. înv. primar
5. Membru       – prof. înv. primar 
6. Membru       – înv. MICU DOINA MARIANA;
7. Membru       – DONOSE SORIN  

 
Art.2. Atribuţiile Comisiei: 
a) promovarea imaginii şcolii 
participarea la diferite evenimente
b) întocmirea, prezentarea şi dif
vederea unei bune informări şi 
licee; 
c) prezentări ale scolii în diverse institu
d) actualizarea site-ului şcolii. 

  Art.3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 

 
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 50/12.09.2019 
 

irea Comisiei pentru  marketing educațional

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019, 

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205
11.09.2019 a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea

 
DECIDE: 

 
pentru marketing educațional la nivelul unității pentru anul 

nţă: 

ALCEA GINA-  director; 
ȘAN RAMONA VIOLETA – consilier educativ; 

DEACONESCU MIHAELA MARIA – responsabil Comisia dirigin
prof. înv. primar ZLATAN RODICA – responsabil comisia învă
prof. înv. primar  ȚAPU VALERICA; 

MICU DOINA MARIANA; 
DONOSE SORIN  - informatician. 

 în cadrul comunităţii locale (mass-media,
e ale comunităţii locale); 
fuzarea de materiale informative elevilor d
 orientări şcolare şi profesionale în ceea ce

instituții de învățământ (grădinițe); 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 

țional 

ți, profesor Gina Alcea numită 
1457 din 26.08.2019,  

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
ment pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

pentru anul școlar 2019-

 
responsabil Comisia diriginților; 

responsabil comisia învățători; 

, site-uri educaţionale, 

din ciclul gimnazial, în 
ce priveşte admiterea în 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind  numirea Comisiei pentru realizarea Ofertei Educaţionale a 
Programului

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul 
de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 

 
În temeiul art. 96, art.97, art.98, 

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Inter
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 
11.09.2019 a Consiliului de Administra
realizarea Ofertei Educaţionale a Programului 

 

Art.1. Se constituie Comisia pentru realizarea Ofertei Educaţionale  a Programului
pentru anul şcolar 2019-2020, în u

1. Responsabil-prof. ȚAPU VALERICA
2. Membru-prof. înv. primar MIHAI ECATERINA
3. Membru-prof. ROBU LIVIA EMILIA
4. Membru-prof. MARCHIS DANIELA
5. Membru-prof. BÂZU LENU
6. Membru-prof.ROȘCA DANIELA
7. Reprezentantul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor

 
 

  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 

  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 51/12.09.2019 
 

numirea Comisiei pentru realizarea Ofertei Educaţionale a 
Programului național „Şcoala altfel” 

 
Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019, 

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 din 
11.09.2019 a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea

Educaţionale a Programului „Şcoala altfel”;  

DECIDE: 
 

Comisia pentru realizarea Ofertei Educaţionale  a Programului
următoarea componenţă: 

APU VALERICA 
prof. înv. primar MIHAI ECATERINA 

ROBU LIVIA EMILIA 
MARCHIS DANIELA 
BÂZU LENUȚA 

ȘCA DANIELA 
Reprezentantul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor – BERCEA CĂTĂLINA

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 

numirea Comisiei pentru realizarea Ofertei Educaţionale a  

ți, profesor Gina Alcea numită 
1457 din 26.08.2019,  

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a :Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
n, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
numirea Comisiei pentru 

Comisia pentru realizarea Ofertei Educaţionale  a Programului „Şcoala altfel” 

BERCEA CĂTĂLINA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind  
Programului

 
Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigo

de către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 
 
În temeiul art. 96, art.97, art.98, 

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a : 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, 
Sistemelor de Control Managerial;

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfă
proiecte și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.201
11.09.2019 a Consiliului de Administra
a Programului național „Şcoala altfel

 

Art.1. Se constituie Comisia de coordonare a Programului na
2019-2020, în următoarea compon

1. Responsabil- prof. ALCEA GINA
2. prof. înv. primar CRIȘAN RAMONA VIOLETA
3. Membru- prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA
4. Membru-prof.DONOSE SORIN 
5. Membru-prof. ȘOAVĂ GABRIELA
6. Membru-prof. PLĂCINTĂ DONA
7. Reprezentantul C.R.P. – PALICIUC FLORENTINA
8. Reprezentantul C.R.P. – TOMIUC 
9. Reprezentantul C.Ș.E. – MIHAI SARA
10. Reprezentantul C.Ș.E. – CRI

 
 
 

  Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 
 

  
                       Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 52/12.09.2019 
 

privind  numirea Comisiei de coordonare a  
Programului național „Şcoala altfel” 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor 
Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019, 

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII-Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
 Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 
Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

Conform Ordinului Nr. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar;

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 din 
11.09.2019 a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei 

a altfel”;  

DECIDE: 
 

de coordonare a Programului național „Şcoala altfel
nenţă: 

prof. ALCEA GINA- director; 
ȘAN RAMONA VIOLETA – consilier educativ;  

DEACONESCU MIHAELA MARIA – responsabil Comisia dirigin
DONOSE SORIN – responsabil Comisia pentru întocmirea orarului;

OAVĂ GABRIELA; 
PLĂCINTĂ DONA – psiholog școlar; 

PALICIUC FLORENTINA 
TOMIUC VIORICA 
MIHAI SARA 
CRIȘAN CRINA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana          

 

ți, profesor Gina Alcea numită 
1457 din 26.08.2019,  

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
cuprinzând Standardele de Management pentru dezvoltarea 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

șurată de consilierul pentru 
și programe educative și extrașcolare în cadrul unor unități de învățământ preuniversitar; 

și a Hotărârii nr. 205 din 
Comisiei de coordonare 

altfel” pentru anul şcolar 

responsabil Comisia diriginților; 
responsabil Comisia pentru întocmirea orarului; 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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privind  constituirea Consiliului  de administra

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei 

 

În temeiul prevederilor art. 96, art.97, 
unităţilor de învăţământ - SECŢIUNEA a 2
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificăril

În temeiul Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea Si

Având în vedere prevederile 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin O

În baza Deciziei I.S.J. Gala
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 10.10.2016 privind 

desemnarea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de Administraţie al Şcolii
Grigorie Teologul”  Galați; 

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Gala
desemnarea reprezentantului acestuia în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Sfântul 
Grigorie Teologul” Galați; 

În baza ședinței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 privind desemnarea 
reprezentanților acestuia în Consiliul de administrație,

Având în vedere Procesul – verbal din data de 10
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, privind desemnarea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul”Gala
 

Art.1. Se constituie Consiliul de Administraţie
în următoarea componență: 

1. Președinte- director prof. ALCEA GINA
2. Membru- prof. DONOSE SORIN
3. Membru- prof. IONESCU CRISTINA
4. Membru- prof .înv. prim. ZLATAN RODICA
5. Membru- RUSU MARIANA
6. Membri -COCU DESILIA 
7. Membri- CZIRIAK NINA 

Părinţilor 
8. Membru fără drept de vot, observator sindical S.I.P.
9. Membru fără drept de vot, observator sindical Educa
10. Membru fără drept de vot, secretar 

Art.2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
                Director,                                                                               Secretar,                            
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 70/11.10.2019 
 

constituirea Consiliului  de administrație 

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII - Conducerea sistemului  şi a 
SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

modificările şi completările ulterioare; 
Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 

aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

Având în vedere prevederile OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea 
cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014, art. 3 şi art. 4; 
În baza Deciziei I.S.J. Galați nr. 1457 din 26.08.2019; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 10.10.2016 privind 

desemnarea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de Administraţie al Şcolii

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Galați, cu nr.1495/01.11.2016  privind 
desemnarea reprezentantului acestuia în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Sfântul 

ței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 privind desemnarea 
ților acestuia în Consiliul de administrație, 

verbal din data de 10.10.2019, încheiat în  
iv al Părinţilor, privind desemnarea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul”Galați, 

DECIDE: 

Consiliul de Administraţie al unităţii de învățământ, pentru anul şcolar 

director prof. ALCEA GINA 
DONOSE SORIN- reprezentant cadre didactice 
IONESCU CRISTINA- reprezentant cadre didactice 

prof .înv. prim. ZLATAN RODICA- -reprezentant cadre didac
RUSU MARIANA reprezentant Primăria Municipiului Galați
COCU DESILIA și CORDONEANU ION- reprezentanți Consiliul Local Galați
CZIRIAK NINA și CHIRIAC ADRIANA-  reprezentanți Comitet

de vot, observator sindical S.I.P.- prof. ION GABRIEL
Membru fără drept de vot, observator sindical Educația - secretar MOISE MARIANA
Membru fără drept de vot, secretar - prof. înv. prim. HUMELNICU MARIANA

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                            
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana

 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la 

OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea 
cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din 10.10.2016 privind 
desemnarea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Sfântul 

ți, cu nr.1495/01.11.2016  privind 
desemnarea reprezentantului acestuia în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Sfântul 

ței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 privind desemnarea 

 cadrul şedinţei 
iv al Părinţilor, privind desemnarea reprezentanţilor acestuia în Consiliul de 

, pentru anul şcolar 2019-2020,   

reprezentant cadre didactice 
ți 

ți Consiliul Local Galați 
Comitetul Reprezentativ al 

ION GABRIEL 
secretar MOISE MARIANA  

prof. înv. prim. HUMELNICU MARIANA 
Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

  

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 
În temeiul art. 96, art.97, 

învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările

În temeiul art. 256, CAPITOLUL I 
SECŢIUNEA a 5-a: Funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control, 
1/2011, cu modificările, completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Standardului II (Atribu
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la entităţile 
publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

În baza art. 79 din Regul
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), aprobat

Conform art. 11 din O.U.G  nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea Calită
aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare, 

În baza Legii 240/2007 privind aprobarea O.U.G nr 102/2006 pentru modificarea
privind Asigurarea Calității Educației în Învățământ 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea 
reprezentanţilor acestuia în CEAC; 

În baza ședinței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 privind desemnarea reprezentanților 
acestuia în C.E.A.C., 

Având în vedere Procesul – verbal  din data 
desemnarea reprezentantului acestuia în 
 

                                                                                  
 

Art.1. Se constituie Comisia p
învățământ, pentru anul şcolar 20
1. Responsabil -prof. POPA RAMONA NICOLETA
2. Membru-prof. DEACONESCU MIHAELA MARIA
3. Membru-prof. ROBU LIVIA EMILIA
4. Membru-prof.înv.primar HUMELNICU MARIANA
5. Membru- prof. POPAZOV MIHAIL
6.  Membru- prof. ȚAPU VALERICA
7. Membru-domnul BUGEAG GHEORGHE
8. Membru-doamna MÎNJINEANU GEANINA
9. Membru- elev  ȘERBAN DENYS

Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
          Director,                           
       Prof. Alcea Gina                          
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DECIZIA NR. 71/11.10.2019 

 

Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII - Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale nr. 

modificările şi completările ulterioare,  
CAPITOLUL I - Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control, din Legea educaţiei naţionale nr. 
modificările, completările ulterioare, 

prevederilor Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la entităţile 

i pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 
lamentul de Organizare şi Funcţionare a U
t prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016, 

din O.U.G  nr. 75/12.07.2005 privind Asigurarea Calității Educației în Învățământ, 
și modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare, 

Legii 240/2007 privind aprobarea O.U.G nr 102/2006 pentru modificarea
ții Educației în Învățământ  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea 

ței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 privind desemnarea reprezentanților 

verbal  din data de 10.10.2019, încheiat în cadrul
acestuia în CEAC, 

                                                                                  DECIDE: 

pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii, 
019-2020, în următoarea componenţă: 

prof. POPA RAMONA NICOLETA 
DEACONESCU MIHAELA MARIA- reprezentant cadre didactice
ROBU LIVIA EMILIA- reprezentant cadre didactice 

prof.înv.primar HUMELNICU MARIANA- reprezentant cadre didactice
POPAZOV MIHAIL- reprezentant Sindicat S.I.P. 

APU VALERICA- reprezentant Sindicat Educația 
domnul BUGEAG GHEORGHE- reprezentant Consiliul Local 

MÎNJINEANU GEANINA- reprezentant Comitetul Reprezentativ al  Părin
ERBAN DENYS, cls a VIII-a A- reprezentant Consiliul Elevilor

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                               Secretar,                                                                    
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 

Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale nr. 

Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
din Legea educaţiei naţionale nr. 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 pentru 
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern la entităţile 

Unităţilor de Învăţământ 

ții Educației în Învățământ, 
și modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările ulterioare,  

Legii 240/2007 privind aprobarea O.U.G nr 102/2006 pentru modificarea OUG nr 75/12.2005 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 165 din 28.10.2016 privind desemnarea 

ței Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 privind desemnarea reprezentanților 

cadrul ședinței C.R.P. pentru 

 la nivelul unității de 

reprezentant cadre didactice 

reprezentant cadre didactice 

reprezentant Comitetul Reprezentativ al  Părinților 
reprezentant Consiliul Elevilor 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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pentru numirea Comisiei pentru 

  

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor Standardului II (Atribu
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Manageri

În baza art.79 din Regulam
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 

11.09.2019  a Consiliului de Administra

monitorizarea ritmicității notării

 
                                                                                  
 

Art.1. Se constituie Comisia pen
învățământ, pentru anul şcolar 20
 
1. Responsabil -prof. ȘOAVĂ GABRIELA
2. Membru-prof.înv.primar MIHAI ECATERINA
3. Membru-prof.înv.primar ȚAPU VALERICA
4. Membru- prof. IONIȚĂ NICOLETA

 
Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
 

 
 
                     Director,                                                                               

     Prof. Alcea Gina                    

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN GALAŢI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Str.1 Decembrie 1918, nr.1A; cod 800258; Tel/Fax 0236 475 520 
e-mail: scoala41gl@yahoo.com 

DECIZIA NR. 72/11.10.2019 

 

Comisiei pentru monitorizarea ritmicității notării

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII - Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

modificările şi completările ulterioare,  
prevederilor Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 

pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

amentul de Organizare şi Funcţionare a Un
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

hotărârii Consiliului Profesoral din data de 04.09.2019 și a Hotărârii nr. 205 din 

11.09.2019  a Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

ții notării;  

                                                                                  DECIDE: 

ntru monitorizarea ritmicității notării,
019-2020, în următoarea componenţă: 

OAVĂ GABRIELA 
MIHAI ECATERINA 

APU VALERICA 
ȚĂ NICOLETA 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                                 Secretar,                                                                    
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ții notării 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 

nităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 205 din 

numirea Comisiei pentru 

, la nivelul unității de 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      



INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN GALAŢI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Str.1 Decembrie 1918, nr.1A; cod 800258; Tel/Fax 0236 475 520

 

pentru numirea Comisiei pentru 

  

Directorul Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina 

către Inspectoratul Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr.

 

În temeiul art. 96, art.97, art.98, 
învăţământ- SECŢIUNEA a 2-a: Conducerea unităţilor de 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Standardului II (Atribu
pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standard
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial;

În baza art. 33, 34, 79 din Re
Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.), apro

În baza hotărârii Consiliului Profesoral din data de 24

31.10.2019 a Consiliului de Administra

întocmirea Planului de Dezvoltare 

 
                                                                                  
 

Art.1. Se constituie Comisia pe
unității de învățământ, în următoare
 
1. Responsabil -prof. ALCEA GINA
2. Membru-prof.înv.primar ZLATAN RODICA
3. Membru- înv. GHENOIU CARMEN
4. Membru-prof. IONESCU CRISTINA
5. Membru- prof. ȘOAVĂ GABRIELA
6. Membru- prof. RARINCA FĂNICA
7. Membru- MIHALCEA MAGDA
8. Membru- STOICA DENISA- reprezentant C.

 
Art. 2. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 
secretariat din cadrul instituţiei. 

 
 
 
 

 
 
                     Director,                                                                               

     Prof. Alcea Gina                          

 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN GALAŢI 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL

Str.1 Decembrie 1918, nr.1A; cod 800258; Tel/Fax 0236 475 520 
e-mail: scoala41gl@yahoo.com 

 
DECIZIA NR.74/31.10.2019 

 

Comisiei pentru întocmirea Planului de Dezvoltare Institu

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina 

Școlar Județean Galați, în baza Deciziei nr. 1457 din 26.08.2019

rt. 96, art.97, art.98, CAPITOLUL VII - Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
a: Conducerea unităţilor de învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ile şi completările ulterioare; 
prevederilor Standardului II (Atribuții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 

pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând Standardele de Management / Control Intern 
la entităţile publice şi pentru dezvoltarea Sistemelor de Control Managerial; 

egulamentul de Organizare şi Funcţionare a U
obat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5.079/ 31.08.2016

liului Profesoral din data de 24.10.2019 și a Hotărârii nr. 208 din 

Consiliului de Administrație privind aprobarea pentru numirea Comisiei

întocmirea Planului de Dezvoltare Instituțională;  

                                                                                  DECIDE: 

entru întocmirea Planului de Dezvoltare Institu
toarea componenţă: 

ALCEA GINA 
ZLATAN RODICA 

înv. GHENOIU CARMEN 
IONESCU CRISTINA 

OAVĂ GABRIELA 
prof. RARINCA FĂNICA 
MIHALCEA MAGDA- reprezentant C.R.P. 

reprezentant C.Ș.E. 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

Director,                                                                                 Secretar,                                                                    
Prof. Alcea Gina                              Moise Mariana                     

 
 

 

întocmirea Planului de Dezvoltare Instituțională 2019-2023 

Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați, profesor  Gina Alcea numită de 

1457 din 26.08.2019, 

Conducerea sistemului  şi a unităţilor de 
învăţământ, din Legea educaţiei naţionale 

ții, funcții, sarcini) din OSGG 600/07.05.2018 
ele de Management / Control Intern 

Unităţilor de Învăţământ 
16; 

și a Hotărârii nr. 208 din 

numirea Comisiei pentru 

întocmirea Planului de Dezvoltare Instituțională, la nivelul 

Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul  

Secretar,                                                                    
Moise Mariana                      
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	Prof. Alcea Gina                          				Moise Mariana                     

