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HOTĂRÂREA Nr. 179/24.08.2022 

 

  

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 actualizată 

În conformitate cu Ordinul 4619/22.09.2014, modificat și completat prin 

Ordinul nr. 3160 din 1 februarie 2017 

În conformitate cu Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2022-

2023, aprobată prin OMEC nr. 5578/10.11.2021, cu modificările ulterioare, 

numită în continuare Metodologie: Art. 4 alin. (1) lit. v), art. 20 (7) şi art. 94-97 

din Metodologie.  

Având în vedere cererile personalului didactic titular privind atribuirea în 

încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a orelor vacante la nivelul unității școlare, 

în regim PCO 

 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș 

 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1 Aprobarea cererii nr. 1916/24.08.2022 a d-nei prof. Boabeș 

Nicoleta, privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 3 ore de 

limba germană în regim PCO. 

Art.2 Aprobarea cererii nr. 1919/24.08.2022 a d-nei prof. Oancea 

Vasiliana, privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 4 ore de 

matematică în regim PCO.  

Art.3 Aprobarea cererii nr. 1920/24.08.2022 a d-nei prof. Meghea 

Adriana, privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de 

chimie în regim PCO. 

Art.4 Aprobarea cererii nr. 1921/24.08.2022 a d-lui prof. Fărcașiu Dorin, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de educație 

socială în regim PCO. 

Art.5 Aprobarea cererii nr. 1922/24.08.2022 a d-nei prof. Tanislav (Radu) 

Anca, privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de 

istorie în regim PCO. 
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Art.6 Aprobarea cererii nr. 1923/24.08.2022 a d-nei prof. Jurj Crisitina, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 1 oră de educație 

socială în regim PCO. 

Art.7 Aprobarea cererii nr. 1924/24.08.2022 a d-nei prof. Păucean Maria, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de religie în 

regim PCO. 

Art.8 Aprobarea cererii nr. 1925/24.08.2022 a d-lui prof. Avram Claudiu, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de religie în 

regim PCO. 

Art.9 Aprobarea cererii nr. 1926/24.08.2022 a d-nei prof. Istrate 

Mădălina, privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de 

educație fizică în regim PCO. 

Art.10 Aprobarea cererii nr. 1927/24.08.2022 a d-nei prof. Oană Mioara, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 4 ore de educație 

fizică în regim PCO. 

Art.11 Aprobarea cererii nr. 1928/24.08.2022 a d-lui prof. Marc Cătălin, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de educație 

fizică în regim PCO. 

Art.12 Aprobarea cererii nr. 1929/24.08.2022 a d-nei prof. Mîndroc 

Lorena, privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 4 ore de 

chimie în regim PCO la Școala Gimnazială Răhău. 

Art.13 Aprobarea cererii nr. 1918/24.08.2022 a d-nei prof. Iftime Iulia, 

privind atribuirea în încadrarea pe anul școlar 2022-2023, a 2 ore de limba 

engleză în regim PCO. 
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