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Ministerul Hducatiei

HOTARAREA NR. 38 din 01 aDriHe 2022
A CONSILIULUI DH ADMINISTRATIE

Privind aprobarea Raportului Comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare
pentru anul peolar 2022-2023

din cadrul  Colegiului „Mihail Cantacuzino", Ora§ul Sinaia

iii

-.

Avand in vedere:

-  Raportul  Comisiei  de  mobilitate  a  personalului  didactic  de  predare  constituite  la  nivelul
unitatii  de invatamant,  referitor  la cadrele  didactice  care  au  solicitat pretransferul  consimtit
intre unitati de invatamant pe un post/catedra vacant (a), inregistrat cu nr.  1601/30.03.2022 ;
- Sedinta Consiliului de Administratie, intrunit in data de 01.04.2022

fntemeiuL:

>   Art. 31, art. 43, alin. (1) Si (4), art. 54, art. 55, art. 56 din Metodologia -cadru privind
mobilitatea pesonalului didactic pentru anul Scolar 2022-2023, aprobata prin OME nr.
5578/2021;

>    Art. 96 Si 97 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile Si completarile
ulterioare

coNSILluL DE ADMINlsTRATm HOTARASTE :

Art.1.   Se  aproba  Raportul  Comisiei  de  mobilitate  a  personalului   didactic  de  predare
constituite  la  nivelul  unitatii  de  invatamint,  referitor  la  cadrele  didactice  care  au  solicitat
pretransferul consimtit intre unitati de invat5mint pe un post/catedra vacant (5), iinregistrat cu
nr.1601/30.03  la Colegiul „Mihail Cantacuzino", Orasul Sinaia.

AArt.2.  Se  aproba  emiterea  acordului  de  principiu  pentru  pretransferul  consimtit ^mtre
unitati  de inv5tamant pe un  post/catedra vacant(a),  pentru  doamna BANU ANDREHA
0LIMPIA, cadru didactic titular pe postul de ?nvatator/institutor/profesor pentru ?nv5tinant
primar  la  Scoala  Gimnaziala  Talea,  comuna  Talea,  1ocalitatea  Talea,  judetul  Prahova,  cu
specializinle    invatator/institutor   pentru    Dostul    de   invat5tor/institutor/profesor   pentru
inv5tinant primar la Colegiul „Mihail Cantacuzino", Orasul  Sinaia - PJ,  Scoala Gimnaziala
„Principesa Maria" - structur5.



Art.3.  Se  aproba emiterea  acordului  de  principiu  pentru  pretransferul  consimtit intre
unitati  de  invatamant  pe  un  post/catedr5  vacant(5),  pentru  doamna  TASTAMAN  F.
ALINA-GABRIHLA,  cadru  didactic titular pe  catedra  de  Limba Si  literatura romana de  la
Scoala   Gimnazial5   Saveni,   comuna   Saveni,  judetul   Ialomita,   cu   specializarile   Limba   Si
literatura  romana,  Limba  engleza  Si  Pedagogia  ?nvatamantului  primar  Si  prescolar  pentru

postul  de  educatorde  la  Colegiul  „Mihail  Cantacuzino"  - PJ,  Gr5dinita  „Floare  de  colt"  -
structura.

Art.4.  Directorul  Si  secretarul  Colegiului  „Mihail  Cantacuzino",  Orasul  Sinaia  vor  duce  la
indeplinire prezenta hot5rare.

PRHSHDINTELE CONSILIULUI  DH ADMINISTRATIE,

Data in Sinaia,

Ast5zi, 01.04.2022
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