
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 314 

Ședința din 17.10.2017 

 

1. Numirea reprezentantului furnizorului de educație (FE) 

 Se aprobă numirea d-nei PANFIL OTILIA în funcția de reprezentant al furnizorului de 

educație. 

 

2. Aprobare procedură Acces în școală 

Se aprobă procedura Acces în școală. 

 

3. Aprobarea calendar de desfășurare a Programului Național „Școala Altfel” 

Se aprobă calendarul de desfășurare a Programului Național „Școala Altfel”: 

a. Perioada de investigare a intereselor elevilor/părinților – elevii și părinții înaintează 

diriginților propriile propuneri (Termen: 16 octombrie); 

b. Profesorii care nu sunt diriginți fac propuneri profesorilor diriginți pentru a colabora  

cu o anumită clasă (Termen: 23 octombrie); 

c. Diriginții vor centraliza solicitările elevilor/părinților/cadrelor didactice (Termen: 27 

octombrie); 

d. Consilierul educativ împreună cu membrii Comisiei de proiecte și programe educative 

centralizează datele de la cadrele didactice (Termen: 13 noiembrie); 

e. Consilierul educativ împreună cu dl. prof. Dobrotă Costin realizează programul 

(Termen: 27 noiembrie); 

f. Afișarea orarului în sălile de curs și avizier (Termen: 29 noiembrie); 

g. Perioada de desfășurare a Programului Național „Școala Altfel” – 18-22 decembrie 

2017. 

 

4. Aprobare comisii de coordonare și monitorizare a Programului Național „Școala Altfel” 

Se aprobă componența următoarelor comisii: 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI 

Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 

Tel / Fax secretariat +40 234 311046; Tel directori +40 234 310511 
e-mail: ldconesti@yahoo.com       website: www.dcantemir.ro 

 

mailto:ldconesti@yahoo.com
http://www.dcantemir.ro/


A. Comisia de coordonare a Programului Național „Școala Altfel”: 

- Președinte: STICLARU DANA; 

- Membri: COSMA ALINA, DOBROTĂ COSTIN, elev DINGA TUDOR, părinte 

COVORAN ANDREEA. 

B. Comisia de monitorizare a  Programului Național „Școala Altfel”: 

- Președinte: IFRIM ALIANA; 

- Membri: PRICOPE ION (clasele a IX-a – a X-a), NEGOIȚĂ ELENA (clasele a XI-a 

– a XII-a), MILOIU RALUCA (gimnaziu), elev LUCA DAVID. 

 

5. Aprobare calendar de simulare a examenelor naționale 

Se aprobă Calendarul simulării examenelor naționale, după cum urmează: 

a. 27 noiembrie 2017 – Limba și literatura română; 

b. 29 noiembrie 2017 – Matematică/Istorie; 

c. 5 decembrie 2017 – proba la alegere. 

La simulare participă clasele a VIII-a și a XII-a. 

 

6. Aprobare plata cu ora 

Se aprobă repartizarea a 4 ore, în regim de plata cu ora, d-nei ARGHIRE DIANA. 

Se aprobă repartizarea a 4 ore, în regim de plata cu ora, d-nei BUȘUI ANCA. 

Se aprobă repartizarea a 6 ore, în regim de plata cu ora, d-nei JIPA LAURA. 

Se aprobă repartizarea a 4 ore, în regim de plata cu ora, d-nei PIȘTEA DANIELA. 

Se aprobă repartizarea a 7 ore, în regim de plata cu ora, d-nei RAFAILĂ CAMELIA. 

Se aprobă repartizarea a 6 ore, în regim de plata cu ora, d-nei SECELEANU CRISTINA. 

Se aprobă repartizarea a 5 ore, în regim de plata cu ora, d-nei RUSU PAULA. 

Se aprobă nerepartizarea de ore, în regim de plata cu ora, d-nei BĂLTĂREȚ LENUȚA 

 

 

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 17.10.2017, directorul a emis 

următoarele decizii: 

 

      DECIZIA NR. 214/17.10.2017 privind numirea reprezentantului furnizorului de educație – 

prof. PANFIL OTILIA. 

 

      DECIZIA NR. 215/17.10.2017 privind constituirea Comisiei de coordonare a Programului 

Național „Școala Altfel”: 

- Președinte: STICLARU DANA; 

- Membri: COSMA ALINA, DOBROTĂ COSTIN, elev DINGA TUDOR, părinte 

COVORAN ANDREEA. 



 

 

        DECIZIA NR. 216/17.10.2017 privind constituirea Comisiei de monitorizare a 

Programului Național „Școala Altfel”: 

- Președinte: IFRIM ALIANA; 

- Membri: PRICOPE ION (clasele a IX-a – a X-a), NEGOIȚĂ ELENA (clasele a 

XI-a – a XII-a), MILOIU RALUCA (gimnaziu), elev LUCA DAVID. 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

DIRECTOR, 

PROF. IFRIM ALIANA-MARIA 
 


