ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR. 1
DIN 4 SEPTEMBRIE 2018
privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
decizii.

Art. 1. Se aproba Regulamentul de ordine interioară prezentat in anexa, parte integranta a acestei

Art. 2. Regulamentul de ordine interioară se aduce la cunostinta pana la data de 10 septembrie 2018,
intregului personal salariat, prin afisare in secretariat si sala profesorala, iar elevilor, pana la aceeasi data, prin
prelucrarea acestuia in cadrul unor lectii special pregatite si sustinute de catre invatatorii/dirigintii claselor.
Art. 3. Regulamentul de ordine interioară produce efecte de la data de 1 septembrie 2018.
Art. 4. Respectarea Regulamentului de ordine interioară este obligatoriu pentru tot personalul unitatii,
pentru elevii si parintii care vin in contact cu unitatea.

Director,
Prof. Liana Lazar
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DECIZIA NR 2 DIN 4 sept 2018
privind numirea consilierului/coordonatorului pentru proiecte si programe educative
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018- 2019, doamna profesoară BIZO IOANA MĂRIOARA, se numeste in
functia de coordonator/consilier pentru proiecte si programe educative.
Art. 2. Atributiile si competentele consilierului pentru proiecte si programe educative sunt precizate in
fisa postului, Anexa a Ordinului M.E.C. 3337/08.03.2002, completata de director cu obligatii, atributii si
activitati suplimentare.
Art. 3. (1) Activitatea desfasurata de coordonatorul pentru proiecte si programe educative nu se
recompenseaza lunar .
Art. 4. Serviciul de secretariat si contabilitate duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar
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DECIZIA NR 3 DIN 4 sept 2018
privind numirea secretarului Consiliului Profesoral
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. In anul scolar 2018- 2019, domnul/doamna învătătoare BIZO IOANA MĂRIOARA se
numeste secretar al Consiliului Profesoral.
Art. 2. Secretarul Consiliului profesoral intocmeste convocatorul si de ingrijeste de convocarea on sedinta
ordinara a Consiliului profesoral, cand directorul considera necesar, sau in sedinta extraordinara in urmatoarele
situatii:
1. la cererea a minim o treime din numarul menbrilor Consiliului profesoral;
2. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de administratie;
3. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor;
4. la solicitarea a jumatate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ / asociatiei parintilor.
Art. 3. Secretarul Consiliului profesoral are atributia si raspunde de redactarea lizibila si inteligibila a
proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului profesoral.
Art. 4. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar
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DECIZIA NR . 4 DIN 1 SEPTEMBRIE 2018
privind numirea secretarului Consiliului de Administratie
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE
Art. 1. În anul scolar 2018- 2019, doamna Man Nastasia se numeste secretar al Consiliului de
Administratie.
Art. 2. (1) Secretarul Consiliului de Administratie invita in scris membrii Consiliului de administratie,
cu 48 de ore inainte de data sedintei.
(2) La fiecare sedinta a Consiliului de administratie participa, cu statut de observator, liderul
sindical/liderii sindicali din unitatea de invatamant. In consecinta, secretarul Consiliului de administratie va
avea in vedere invitarea in scris a acestuia/acestora, cu 48 de ore inainte de data sedintei.
Art. 3. Secretarul Consiliului de administratie are atributia si raspunde de redactarea lizibila si
inteligibila a proceselor-verbale ale sedintelor Consiliului de administratie.
Art. 4. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar
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DECIZIA NR. 5 DIN 4 SEPT 2018
de constituire a catedrelor/ comisiilor metodice
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2019, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
unitate:

Art. 1. In anul scolar 2018- 2019, la nivelul unitatii de invatamant, se constituie comisia metodica pe

Art. 2 . Atributiile catedrelor si comisiilor metodice sunt cele prevazute in art. 56, 57 si art. 58 din
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, ordinul 5115 din 15 dec
2014
Art. 3. Sefii catedrelor si comisiilor metodice, nominalizati in anexa, sunt numiti pe perioada anului
scolar 2017 – 2018 si au atributiile si obligatiile prevazute in art. 56, 57 si art. 58 din din Regulamentul de
organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.
Art. 4. Alte atributii si obligatii ale sefilor catedrelor si comisiilor metodice sunt cele prevazute in fisa
individuala a postului
Art. 5. Anexa, semnata de director, prin care se precizeaza constituirea catedrelor si comisiilor metodice
la nivelul unitatii scolare face parte integranta din prezenta decizie.
Art. 6. Directorul/directorul adjunct si serviciul de secretariat vor comunica sefilor de catedra prezenta
decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar
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Anexa nr.1
la decizia 5 de constituire a catedrelor/ comisiilor metodice
1. Comisia metodica a educatoarelor:
- presedinte: MAN NASTASIA
- membrii: Man Nastasia, Boţ Mia Viorelia, Veclenit Luciana, Filip Ana Liliana, Pop Anca;
2. Comisia metodica a invatatorilor:
- presedinte: ŞANTA SÎNZIANA
- membrii: Radu Uglea, Bizo Ioana Mărioara, Vele Sanda Liliana, Danciu Mariana, Bolchiş Cristina,
Băbuţ Veturia, Vele Nadia Laura ;
3. Comisia metodica a dirigintilor:
- presedinte: BUDA LIVIU
- Membrii: Man Nastasia, Veclenit Luciana, Băbuţ Veturia, Filip Ana Liliana, Danciu Mariana
Antonela, Boţ Maria Viorelia, Radu Uglea, Bizo Ioana, Bolchiş Cristina, Santa Sinziana , Vele Sanda
Liliana, Perta Viorica, Bucşa Maria Lucia, Florean Raluca, Toma Anamaria, Zubașcu Irina, Buda
Liviu;
4. Comisia metodica a profesorilor:
- presedinte: ZUBASCU IRINA, secţia umanişti
- preşedinte : TOMA ANAMARIA, secţia reală
- membrii: Lazar Liana, Florean Raluca, Paşca Ionela Ilcuţa, Pop Ovidiu Ioan, Pop Adriana, Şanta Cristina,
Zubaşcu Irina, Toma Anamaria, Parauan Cosmin, Manu Dana, Paşca Ionela Ilcuţa, Braun Raluca , Şanta
Cristina;
5. Comisia pentru asigurarea calitatii:
- presedinte: Braun Raluca
- membrii: - Filip Ana Liliana, Bolchiş Cristina, Uglea Radu, Bizo Ioana Mărioara, Şanta Sînziana.
Ghete Dorina – secretar
Bude Gabriela – contabil
6. Comisia pentru asigurarea disciplinei
- presedinte: Lazar Liana
- membrii: responsabilii comisiilor metodice din şcoală
7. Comisia privind perfecţionarea cadrelor didactice
- preşedinte : Vele Sanda Liliana
- membrii : toate cadrele didactice
8.Comisia Lapte- Corn
- presedinte: secretar, Ghete Dorina
- membrii: profesorii si învătătorii de serviciu pe scoală.
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Anexa nr.2. la decizia 5 de constituire a catedrelor/ comisiilor metodice
Privind stabilirea responsabililor pe domenii de activitate
1. Activitatea de perfectionare si formare continua a persnalului didactic:
Responsabil: VELE SANDA LILIANA;
2. Activitati culturale:
Responsabili: BIZO IOANA MĂRIOARA
3. Lectorate cu parintii:
Responsabil: DIRIGINTII SI ÎNVĂTĂTORII;
4. Lider Sindical :
Responsabil: VELE SANDA LILIANA ;
5. Orientare scolara si profesionala:
Responsabil: ZUBASCU IRINA;
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Anexa 3 la decizia 5 de constituire a catedrelor/ comisiilor metodice
Instiintare
Catre
Doamna
MAN NASTASIA
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 4 SEPTEMBRIE 2018, emisă de directorul scolii, în anul
şcolar 2018-2019 aţi fost numit seful Comisiei Metodice a Educatorilor
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizată mai sus.
Director,
Prof. Liana Lazar
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Către
D-na ŞANTA SÎNZIANA
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 4 SEPTEMBRIE 2018, emisa de directorul şcolii, în anul
scolar 2018-2019, ati fost numit seful Comisiei Metodice a Învătătorilor.
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizata mai sus.
Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

Catre
Doamna
ZUBASCU IRINA
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 4 SEPTEMBRIE 2018, emisa de directorul şcolii, în
anul scolar 2018 -2019, ati fost numit seful Comisiei Metodice a PROFESORILOR, secţie umană.
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizata mai sus.
Director,
Prof Liana Lazar
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Catre
Doamna
TOMA ANAMARIA
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 4 SEPTEMBRIE 2018 , emisa de directorul şcolii, în
anul scolar 2018-2019, ati fost numit seful Comisiei Metodice a PROFESORILOR, secţie reală.
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizata mai sus.
Director,
Prof. Liana Lazar
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Către
Dl BUDA LIVIU
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 4 SEPTEMBRIE 2018 , emisa de directorul şcolii, în anul
scolar 2018-2019, ati fost numit Comisiei Metodice a DIRIGINTILOR.
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizata mai sus.
Director,
Prof Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

Catre doamna
BIZO IOANA MĂRIOARA
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 5 SEPTEMBRIE 2018 emisa de directorul şcolii, în anul
scolar 2018-2019, ati fost numit seful COMISIEI MUNCII EDUCATIVE .
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizata mai sus.
Director,
Prof Liana Lazar
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Catre
Doamna
VELE SANDA LILIANA
Va facem cunoscut ca prin decizia nr. 5 din 4 SEPTEMBRIE 2017, emisa de directorul scolii, in
anul scolar 2018 - 2019, ati fost numit RESPONSABIL CU FORMAREA CONTINUA.
Anexam prezentei si o copie xerox dupa decizia precizata mai sus.
Director,
Prof Liana Lazar
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DECIZIA NR 7 DIN 4 SEPTEMBRIE 2018
privind numirea învătătoarei clasei PREGĂTITOARE ŞI A CLASEI I
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018 – 2019, dl UGLEA RADU VASILE se numeste ÎNVĂTĂTORUL clasei
PREGĂTITOARE ŞI AL CLASEI I la Şcoala Gimnazială Coroieni .
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof Liana Lazar
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DECIZIA NR 8 DIN 04.09.2018
privind numirea învătătoarei clasei a II-a
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018– 2019, d-na VELE SANDA LILIANA
a II-a la Şcoala Gimnazială Coroieni .
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof Liana Lazar
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DECIZIA NR 9 DIN 04.09.2018
privind numirea învătătoarei clasei a III-a,
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018 – 2019, doamna BĂBUŢ VETURIA se numeste ÎNVĂTĂTOARE a
clasei a III-a, la Şcoala Gimnazială Coroieni.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar
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DECIZIA NR 10 DIN 04.09.2018
privind numirea învătătoarului clasei a IV-a
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018– 2019, doamna BIZO IOANA MĂRIOARA se numeste ÎNVĂTĂTOAR a
clasei a IV-a la Şcoala Gimnazială Coroieni.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar
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DECIZIA NR 11 DIN 04.09.201
privind numirea învătătoarei clasei PREGĂTITOARE
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018 – 2019, doamna VELE NADIA LAURA se numeste ÎNVĂTĂTOARE a
clasei pregătitoare la Şcoala Primară Ponorâta.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 12 DIN 04.09.2018
privind numirea învătătoarei clasei I
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018 – 2019, doamna ŞANTA SÎNZIANA
clasei I la Şcoala Primară Ponorâta.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

se numeste ÎNVĂTĂTOARE a

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 13 DIN 10.09.2018
privind numirea învătătoarei CLASELOR A II-A ŞI A III-A
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018– 2019, doamna BOLCHIŞ CRISTINA
a claselor a II-a şi a III-a la Şcoala Primară Ponorâta.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.
Director,
Prof Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

se numeste ÎNVĂTĂTOARE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 14 DIN 04.09.201
privind numirea învătătoarei clasei IV-a
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. În anul scolar 2018– 2019, doamna DANCIU MARIANA ANTONELA
ÎNVĂTĂTOARE a clasei a IV-a , la Şcoala PRIMARĂ Ponorâta.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.
Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

se numeste

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 17 DIN 04.09.201
privind numirea DIRIGINTELUI CLASEI A V-A
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. In anul scolar 2018 – 2019 , doamna VELE AMALIA MĂDĂLINA
DIRIGINTA clasei a V- a la SCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

se numeste

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 18 DIN 04.09.2018
privind numirea DIRIGINTELUI CLASEI A VI-A
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. In anul scolar 2018– 2019 , doamna BUDA LIVIU CORNEL
DIRIGINTELE clasei a VI- a la SCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

se numeste

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 19 DIN 04.09.2018
privind numirea DIRIGINTELUI CLASEI A VII-A
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. In anul scolar 2018– 2019, doamna BRAUN RALUCA
a VII- a la SCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

se numeste DIRIGINTA clasei

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 20 DIN 04.09.2018
privind numirea DIRIGINTELUI CLASEI A VIII-A
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. In anul scolar 2018 – 2019, d-na ZUBAŞCU IRINA se numeste DIRIGINTA
VIII-a la SCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI.
Art. 2. Serviciul de secretariat duce la indeplinire prezenta decizie.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

clasei

a

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR . 18 DIN 04.09.2018
privind constituirea Comitetului de sanatate si securitate in munca
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. Se constituie Comisia de Securitate si Sanatate in Munca in urmatoarea componenta:
Presedinte: BUDA LIVIU CORNEL
Membrii: Indrei Călin
Toth Iosif
Jisa Gavril
Petruț Rodica
Art. 2. Comisia are atributiile si isi desfasoara activitatea in conformitate cu actele normative
mentionate mai sus.
Art. 3. Prezenta decizie se comunica membrilor comisiei de catre serviciul secretariat.
Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 22 DIN 04.09.2018
privind constituirea Comisiei Tehnice de Prevenire si Stingere a Incendiilor
Avand in vedere:
● hotararea Consiliului de Administratie din data de 1 SEPTEMBRIE 2017 , consemnata in registrul de proceseverbale,

● numarul de 38 salariati ai unitatii scolare,
● art. 31 j) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
● Legea 212/1997, privind apararea impotriva incendiilor,
● H.G. 51/1992, publicata in Monitorul Oficial 49/ 07.03.1996, privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii
de prevenire si stingere a incendiilor,
● Instructiunile Ministerului Invatamantului 34953/ 1993, privind organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire
si stingere a incendiilor in unitatile de invatamant preuniversitar,
● Ordinul 712/1975 emis de ministrul Educatiei si Invatamantului cu privire la normele de prevenire si stingere a
incendiilor,
● Normele de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile Ministerului Educatiei si Cercetarii s-au aprobat de
Inspectoratul General al Corpului de Pompieri Militari, cu avizul nr. 71/19.04.2000,
in temeiul:
● art. 145 (3) din Legea invatamantului (Legea 84/1985, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare),
● art. 109 (1) din Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare),
● art. 19 d) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 1936 /16.08.2016, privind numirea la Şcoala Gimnazială Coroieni, a prof. LAZAR LIANA în funcţia de
director,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. Se constituie Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor in urmatoarea componenta:
Presedinte: INDREI CĂLIN
Secretar BUDA LIVIU CORNEL
Membru: JISA GAVRIL
Membru : UGLEA RADU VASILE
Membru : TOTH IOSIF
Art. 2. Comisia are atributiile si isi desfasoara activitatea in conformitate cu actele normative mentionate mai sus.
Art. 3. Prezenta decizie se comunica membrilor comisiei de catre serviciul secretariat.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR 23 DIN 04.09.2018
privind numirea persoanei responsabile cu arhiva
Avand in vedere:
● hotararea Consiliului de administratie, intrunit in sedinta in ziua de 01.09.2017 si consemnata in registrul de
procese-verbale,
● art. 23 din Legea Arhivelor Nationale (Legea 16/1996),
in temeiul:
● art. 145 (3) din Legea invatamantului (Legea 84/1985, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare),
● art. 109 (1) din Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare),
● art. 19 d) din Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar,
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 1936 /16.08.2016, privind numirea la Şcoala Gimnazială Coroieni, a prof. LAZAR LIANA în funcţia de
director,
DIRECTORUL LAZAR LIANA
DECIDE:
Art. 1. Incepand din data de 1 septembrie 2018, doamna GHETE DORINA se numeste responsabila
/ responsabil cu arhiva unitatii de invatamant.
Art. 2. Doamna GHETE DORINA , in calitate de responsabil cu arhiva, indeplineste atributiile privind
evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor prevazute in Legea Arhivelor
Nationale (Legea 16/1996).
Art. 3. Prezenta decizie se comunica doamnei GHETE DORINA de catre serviciul secretariat.
Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA nr. 24 din 04.09.2018
privind constituirea Comisiei pentru Curriculum
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
în baza art. 96 şi a art. 97 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, a anexei la
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5115 din 2014 privind aprobarea regulamentului de funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar , a OMECTS nr. 3753/ 09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri
tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, a OMECTS nr. 4959/02.09.2013,
având ca temei Hotărârea Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Coroieni, reieşită din
procesul-verbal al şedinţei din data de 04.09.2018, consemnat în Registrul de procese-verbale al acestuia,
Directorul
decide:
Art. 1. Se constituie Comisia pentru Curriculum, pentru anul şcolar 2018– 2019, formată din responsabilii
comisiilor metodice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preşedinte: BIZO IOANA MĂRIOARA
Membru : BUDA CORNEL LIVIU
Membru: BRAUN RALUCA
Membru: MAN NASTASIA
Membru ZUBAȘCU IRINA
Membru TOMA ANAMARIA

Art. 2. Prezenta decizie se va comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.

Director,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA NR. 25 din 04.09.2018
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul Şcolii Gimnaziale
Coroieni
Având în vedere:
-sedinţa Consiliului profesoral din data de 04.09.2018
- Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
art 164 din regulament
Şcoala Gimnazială Coroieni, prin reprezentantul său legal,
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş
nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
DECIDE:
Art.1 Se constituie Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie în anul şcolar 2018-2019,
formată din:
Lazar Liana - director, responsabil: - Braun Raluca – profesor
Membri:
• Filip Ana Liliana - membru,
• Bizo Ioana – membru
• Şanta Sanziana– membru
• Vele Sanda Liliana – reprezentant al sindicatului
• Both Ana – reprezentant al părinților
• Bude Gabriela-contabil
• Gheţe Dorina-secretar
Art.2 Comisia mai sus nominalizată va respecta şi va pune în aplicare legislaţia în vigoare pentru a
asigura calitatea în toate compartimentele Şcolii Gimnaziale Coroieni.
Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul de secretariat.

DIRECTOR,
Prof. Liana Lazar

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA nr. 26 din 04.09.2018
privind organizarea inventarierii la Şcoala Gimnazială Coroieni
Având în vedere Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului
Maramureş nr. 3859 /21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
Analizând Referatul de aprobare al doamnei Bude Gabriela Garofiţa – contabil şef prin care s-a
propus efectuarea inventarierii, având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii
(republicată) şi a OMFP nr. 2.816/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv,
DECIDE:
Art. 1. Începând cu data prezentei, pentru inventarierea patrimoniului la Şcoala Gimnazială Coroieni,
se constituie următoarea comisie:
Nr.
comisie
1
2

Componenţa comisiei
(numele, prenumele, funcţia)
Buda Liviu Cornel - profesor
Bizo Ioana Mărioara învăţătoare
Man Nastasia - educatoare

3

Locul inventarierii
Şcoala Gimnazială
Coroieni
Şcoala Gimnazială
Coroieni
Şcoala Gimnazială
Coroieni

Intervalul de
timp

Semnătură

01.10.201731.12.2017
01.10.201731.12.2017
01.10.201731.12.2017

Art. 2. Pentru instruirea comisiei de inventariere se împuterniceşte d-na Buda Gabriela Garofiţa
Art. 3. Evaluarea rezultatelor inventarierii si propunerile pentru casare vor fi înaintate direcorului
unitatii până la data de 31 decembrie 2018.
Art. 4 Comisia de inventariere şi d-na Bude Garofiţa Gabriela vor duce la îndeplinire prezenta decizie.
Director,
Prof. Lazar Liana

Coroieni, nr. 160
Tel./ fax : 0262-389550
e-mail: scoalacoroieni@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COROIENI

DECIZIA
NR. 27 DIN 04.09.2018
de numire persoană pentru completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor
Având în vedere:
Decizia inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş nr. 3859
/21.12.2016, privind numirea Şcoala Gimnazială Coroieni, prof. LAZAR LIANA,
Dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu privire la desemnarea persoanelor
pentru completarea şi transmiterea la inspectoratul teritorial de munca a registrului general de evidenţă a
salariaţilor.
Prevederile Art. 19 litera d) din regulamentul de Organizare si Funcţionare al Unităților din
Învățământul Preuniversitar de Stat cu modificările şi completările ulterioare
DECIDE:
Art. 1 – (1) Numeşte pe GHEŢE DORINA, având funcţia de secretar , în cadrul Şcolii Gimnaziale
Coroieni pentru completarea şi transmiterea la Inspectoratul Teritorial de munca a registrului general de
evidenţă a salariaţilor.
(2) Măsura dispusă prin prezenta decizie are caracter obligatoriu si face parte din sarcinile de serviciu.
Art. 2 – In drept, decizia se întemeiază pe dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
500/2011 si art. 16 alin. (2), art. 34 si art. 40 si din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat.
Art.3. – Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.
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