
      FUNDATIA ......................................... 

      Unitatea de invatamant  ................................. 

      Cod Fiscal ………………………. 

      Cod Sirues………………………………. 

      Adresa:     ……………………….                          

     Tel / Fax …………….. e-mail : ……………..  
 

 

 

D E C I Z I A 

   NR.  ____  din   ____________ 

 

 

Fundația __________ cu sediul în ____________________, ______________ 

înregistrată_-  CIF ____________  IBAN ________________________ prin reprezentantul sau 

legal domnul/doamna/ ________________;  

 Văzând hotarârea Consiliului de Administratie al unității de învățământ ___________ prin 

care domnul /doamna ________________ a fost propus/propusă pentru funcția de director al 

__________________, 

 Luând în considerare hotărârea Consiliului Director  al Fundatiei _______ privind 

numirea domnului/doamnei ______________ în funcția de director al _______ (unitatea de învățământ) 

_____, sector __, București. 

In conformitate cu prevederile art. 60, art. 97 și art.  2541 alin. (3) lit. ”a”  din Legea 

Educatiei Nationale nr. 1 / 2011, cu modificarile și completările ulterioare, coroborate cu 

dispozițiile art. 83 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEN nr. 

5259/2019, cu modificările şi completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și 

funcționare al fundației _________________. 

  

D E C I D E: 

 

 Art.1. Începând cu data de 1 septembrie 2020, domnul/doamna 

_____________________, cadru didactic angajat pe postul didactic/catedra de __________ de la 

____________, se numeste director al __________ (unitatea de învățământ) ___________, sector _, 

București  până la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de 31 august 2021. 

 Art.2.(*)  Pe perioada cât domnul/doamna ______________________ îndeplinește  funcţia 

de director, i se rezerva postul didactic de profesor la catedra de _____________ de la 

___________ pe care este angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată. 

 Art.3.(*) Obligația de catedră se va efectua conform dispozitiilor legale în vigoare 

Art.4 Conducerea Fundației __________ și unitatea de învățământ ___________ vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

 

 

 

FUNDAŢIA  __________________ 

 

(*) art. 2 și art. 3 vor fi adaptate situației cadrului didactic numit în funcția de conducere (titular, suplinitor, pensionar) 

 


