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Hotărârea nr. 20/31.03.2022 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământpreuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  

- Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 

- Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic 

- Ordinului nr. 5338/1082/2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

- Ordin nr. 5.578/10.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din  

învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023 și Anexă – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023 

 

 

Consiliul de administrație al Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, întrunit în ședința din data de   

31.03.2022, hotărăşte: 

Art. 1. Se validează propunerea Comisie de mobilitate a personalului didactic de predare constituită la nivelul unității 

de învățământ privind validarea rezultatelor cadrelor didactice care au solicitat pretrasnferul consimțit între unități de 

învățământ pe un post didactic/catedră vacantă din unitate, precum: 

EMITEREA ACORDULUI  

 pe postul didactic/catedra de Limba franceză din unitate, cod post 2542, pentru doamna Odjo D. Elena, cadru 

didactic titular pe postul didactic/catedra de Limba franceză de la Liceul Teoretic ”Petru Cercel” localitatea 

Târgoviște, județul Dâmbovița; 

 pe postul didactic/catedra de Educație fizică și sport din unitate, cod post 2532, pentru domnul Marica I. Ionuț, 

cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de Educație fizică și sport de la Liceul Tehnologic ”Nicolae 

Ciorănescu” localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița și Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” localitatea 

Târgoviște, județul Dâmbovița; 

EMITEREA REFUZULUI 

 pe postul didactic/catedra de Limba franceză din unitate, pentru doamna Catană I. Elena-Teodora, cadru didactic 

titular pe postul didactic/catedra de Limba franceză de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” localitatea Târgoviște, 

județul Dâmbovița; 

 pe postul didactic/catedra de Limba franceză din unitate, pentru doamna Fulger M. Diana-Elena, cadru didactic 

titular pe postul didactic/catedra de Limba franceză de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” localitatea Târgoviște, 

județul Dâmbovița; 
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