
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 308 

Ședința din 03.08.2017 

 

1. Aprobare cerere de concediu fără plată – prof. ENACHE CRISTINA 

 Se aprobă cererea de concediu fără plată d-nei profesor ENACHE CRISTINA  în 

conformitate cu L.E.N. 1/2011, art. 255, alin. 8, Contractului colectiv de muncă, art.31, alin 4 

și 5 și O.M.E.N. 4619/2014 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a C.A. 

din unitățile de învățământ preuniversitar, art.14. 

 

2. Decontare navetă personalului didactic și didactic auxiliar – lunile iunie și iulie 

Se aprobă decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar – lunile iunie și iulie. 

 

3. Aprobare proceduri C.I.M. 

Se aprobă proceduri C.I.M.: P.S. privind încheierea C.I.M., P.O. privind întocmirea situațiilor 

financiare și P.S. privind plata concediului medical. 

 

4. Aprobare lucrări necesare instalării sistemelor și instalațiilor de detectare alarmare și alertă în 

caz de incendiu 

Se aprobă lucrările necesare instalării sistemelor și instalațiilor de detectare alarmare și alertă 

în caz de incendiu. 

 

5. Organizare concurs pentru postul de administrator financiar 

Se aprobă organizarea concursului pentru postul de administrator financiar și condițiile 

specifice care trebuie îndeplinite de candidați. 

 

6. Constituire Comisie de concurs pentru postul de administrator financiar și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor ca urmare a concursului pentru postul de administrator financiar 
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Se aprobă constituirea Comisiei de concurs pentru postul de administrator financiar, în 

conformitate cu procedura de concurs pentru ocuparea posturilor vacante și  temporar 

vacante didactice auxiliare și nedidactice pentru personalul contractual din unitățile de 

învățământ modificată prin hotărârea nr. 1027/11.11.2014: 

- Președinte: STICLARU DANA-CERASELA; 

- Membri: ec. CĂTĂNESCU MARIANA – C.T. „Gh. Asachi” Onești și ec. MEREȘAN 

MIHAELA – Liceul Tehnologic Onești; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA. 

 

 

Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor ca urmare a concursului pentru 

postul de administrator financiar: 

- Președinte: IFRIM ALIANA-MARIA; 

- Membri: ec. ROȘU IONELA – Șc. Gimnazială „Sf. Voievozi” și ec. CIOLAC 

MIHAELA – Șc. Gimnazială „Ghiță Mocanu”; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 03.08.2017, directorul a 

emis următoarele decizii: 

 

DECIZIA NR. 117/03.08.2017 privind constituirea: 

A.  Comisiei de concurs pentru postul de administrator financiar: 

- Președinte: STICLARU DANA-CERASELA; 

- Membri: ec. CĂTĂNESCU MARIANA – C.T. „Gh. Asachi” Onești și ec. 

MEREȘAN MIHAELA – Liceul Tehnologic Onești; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA. 

 

 



        B. Comisiei de soluționare a contestațiilor ca urmare a concursului pentru postul de 

administrator financiar: 

- Președinte: IFRIM ALIANA-MARIA; 

- Membri: ec. ROȘU IONELA – Șc. Gimnazială „Sf. Voievozi” și ec. CIOLAC 

MIHAELA – Șc. Gimnazială „Ghiță Mocanu”; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA. 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

DIRECTOR, 

PROF. IFRIM ALIANA-MARIA 
 


