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Hotărârile consiliului de administrație nr. 312
Ședința din 15.09.2017

1. Numirea secretarului Consiliului de administrație
Se aprobă numirea d-nei MILOIU RALUCA-IOANA în funcția de secretar al Consiliului de
administrație în anul școlar 2017-2018.
2. Modificarea componenței Consiliului de administrație
Se aprobă modificarea componenței C.A. pentru anul școlar 2017-2018, reprezentații
Consiliului local fiind ing. SERGENTU ADRIAN și av. PANFIL GELU-IONUȚ.
3. Aprobarea tematicii și graficului ședințelor C.A.
Se aprobă tematica și graficul ședințelor C.A..
4. Stabilirea atribuțiilor membrilor C.A.
Se aprobă atribuțiile membrilor C.A..
5. Evaluarea personalului didactic și personalului didactic auxiliar
În conformitate cu art. 93 din L.E.N. 1/2011 și OMEN 6143/1.11.2011 privind aprobarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, cu
actualizările ulterioare, se aprobă punctajele finale pentru personalul didactic și didactic
auxiliar. În cazul d-nei administrator LUPU MIHAELA se aprobă calificativul „Bine”, iar în
cazul d-nei secretar RADU VASILICA se aprobă calificativul „Foarte bine”.
6. Desemnarea coordonatorului de proiecte și programe - anul școlar 2017-2018
Se aprobă desemnarea d-nei COSMA ALINA în funcția de coordonator de proiecte și
programe – anul școlar 2017-2018.

7. Aprobare documente manageriale – anul școlar 2017-2018
Se aprobă documentele manageriale 2017-2018: R.O.I., R.O.F.U.I., fișele cadru, modelul
fișelor de autoevaluare, modelul contractului educațional, orarul școlii, orarul bibliotecii,
orarul laboratoarelor de informatică, comisiile de lucru cu caracter permanent și temporar,
proiectul de încadrare, organigrama școlii, graficul de monitorizare al comisiei pentru analiza
periodică a notării ritmice, evaluarea și verificarea cataloagelor – semestrul I.
8. Aprobare încadrări personal didactic - anul școlar 2017-2018
Se aprobă încadrările personalului didactic – anul școlar 2017-2018.

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 09.08.2017, directorul a emis
următoarea decizie:
DECIZIA NR. 165-1/15.09.2017 privind numirea secretarului Consiliului de administrație –
prof. MILOIU RALUCA-IOANA.
DECIZIA NR. 165/15.09.2017 privind numirea Consiliului de administrație, având
următoarea componență:
1. prof. IFRIM ALIANA-MARIA
2. prof. STICLARU DANA-CERASELA - membru
3. prof. TUDOR LAVINIA-IULIA- membru
4. prof. dr. DOBROTĂ COSTIN-IONUȚ- membru
5. av. COVORAN ANDREEA – reprezentantul Comitetului reprezentativ al părinților
6. ROMAN ALIN- reprezentantul Consiliului reprezentativ al elevilor
7. ing. SERGENTU ADRIAN – reprezentantul Consiliului local
8. av. PANFIL GELU-IONUȚ– reprezentantul Consiliului local
9. dl. STAN LUCIAN – reprezentantul Primarului
prof. IFRIM LUMINIȚA – reprezentantul sindicatului

DECIZIA NR. 193/21.09.2017 privind desemnarea d-nei COSMA ALINA în funcția de
coordonator de proiecte și programe – anul școlar 2017-2018.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. IFRIM ALIANA-MARIA

