
 
 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație 

Ședința din 20.12.2016 

 
1. Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018  

Membrii C.A. aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 cu 5 voturi „pentru” 

astfel: 

- 1 clasă a V-a – engleză intensiv; 

- 1 clasă a IX-a – filologie – engleză intensiv; 

- 1 clasă a IX-a – filologie; 

- 2 clase a IX-a – matematică-informatică – engleză intensiv; 

- 1 clasă a IX-a – matematică-informatică – informatică intensiv; 

- 1 clasă a IX-a – științe ale naturii – engleză intensiv; 

- 1 clasă a IX-a – științe ale naturii. 

 

2. Aprobarea decontare navetă personal didactic și didactic auxiliar – luna decembrie 

2016  

Membrii C.A. aprobă decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna 

noiembrie 2016 cu 5 voturi „pentru”. 

 

3. Avizarea și declanșarea procedurii operaționale C.D.Ș. pentru anul școlar 2017-2018 

Se avizează procedura operaţională C.D.Ș. pentru anul școlar 2017-2018 și se aprobă 

declanșarea acesteia. 

 

4. Constituirea și aprobarea comisiei de testare a cunoștințelor la limba engleză pentru 

elevii care urmează să se transfere la clase cu predare intensivă a limbii  

Membrii C.A. aprobă componența de testare a cunoștințelor la limba engleză pentru elevii 

care urmează să se transfere la clase cu predare intensivă a limbii: 

- Președinte: PROF. DRUG ADINA; 

- Membri: PROF. CIUGUDEAN ROXANA; 

               PROF. ARITON IULIA. 

 

5. Aprobare fișă post director adjunct 

Membrii C.A. aprobă cu 5 voturi „pentru” structura propusă a fișei postului de director 

adjunct. 

 

6. Aprobare C.D.Ș.-uri pentru anul școlar 2017-2018 

Membrii C.A. aprobă cu 5 voturi „pentru” C.D.Ș.-urile propuse pentru anul școlar 2017-2018 

 

7. Constituire și aprobarea comisiei de revizuire a P.D.I. 

Membrii C.A. aprobă cu 5 voturi „pentru” componența comisiei de revizuire a P.D.I.: 

- Președinte: PROF. IFRIM ALIANA; 

- Membri: PROF. STICLARU DANA-CERASELA; 

               PROF. ȘERBAN OTILIA; 



               PROF. CODREANU OVIDIU; 

               PROF. IFRIM SORIN. 

8. Discutarea anexei solicitate de I.S.J. cu privire la clasele care depășesc numărul 

maxim admis de elevi 

D-na director prezintă situația claselor cu efectiv peste cel maxim admis existente în anul 

școlar în curs aducând ca argument indicatorul din proiectul REGIO care precizează că până în 2020 

numărul de elevi trebuie să crească cu 20 %. Acest argument asociat claselor din anul școlar 2017-

2018 cu efectiv peste cel maxim admis va fi înaintat către I.S.J. împreună cu planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2017-2018, conform anexei. 

 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 20.12.2016, directorul a 

emis următoarele decizii:  

 

1. Decizia nr. 134 din 20.12.2016 privind componența de testare a cunoștințelor la limba 

engleză pentru elevii care urmează să se transfere la clase cu predare intensivă a limbii: 

a) președinte: PROF. DRUG ADINA; 

b) membri: PROF. CIUGUDEAN ROXANA; 

                     PROF. ARITON IULIA. 

 

2. Decizia nr. 135 din 20.12.2016 privind constituirea și aprobarea comisiei de revizuire 

a P.D.I., având următoare componență: 

a) președinte: PROF. IFRIM ALIANA; 

b) membri: PROF. STICLARU DANA-CERASELA; 

                     PROF. ȘERBAN OTILIA; 

                    PROF. CODREANU OVIDIU; 

                    PROF. IFRIM SORIN. 
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