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Hotărârile consiliului de administrație nr. 318
Ședința din 12.01.2018

1. Aprobare decontare navetă personal didactic și didactic auxiliar – noiembrie și decembrie
2017
Se aprobă decontarea navetei pentru doamnele: GAVRILĂ FELICIA, LUPU MIHAELA,
SECELEANU CRISTINA, RUGINĂ CĂTĂLIN.
2. Constituire și aprobare Comisiei de testare a cunoștințelor la limba engleză
Se constituie și se aprobă Comisiei de testare a cunoștințelor la limba engleză pentru elevii
care urmează să se transfere la clase cu predare intensivă a limbii engleze:
- Președinte: prof. DRUG CRINA;
- Membri: prof. CIUGUDEAN ROXANA și prof. ARITON IULIA.
3. Aprobare perioada de depunere cereri de transfer și data testării pentru limba engleză
Se aprobă ca perioada de depunere cereri de transfer să fie până în ultima zi a semestrului și
data testării pentru limba engleză să fie marți, 6 februarie 2018.
4. Aprobare Lista temelor de atestat la informatică
Se aprobă Lista temelor de atestat la informatică.
5. Planificare concediilor de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Se aprobă Planificarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.
6. Evaluarea personalului nedidactic
În cazul tuturor angajaților care fac parte din categoria personalului nedidactic se acordă
calificativul „FOARTE BINE”.

7. Aprobare Procedură specifică privind distribuirea fructelor/legumelor/produselor lactate/de
panificație
Se aprobă Procedura specifică privind distribuirea fructelor/legumelor/produselor lactate/de
panificație și se numește responsabil cu primirea, depozitarea și distribuirea produselor –
fructelor, legumelor, produselor lactate/de panificație d-na LUPU MIHAELA.
8. Aprobare cereri de suspendare a contractului individual de muncă – prof. TANGA DIANA și
prof. MOCANU CRISTINA
Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă – prof. TANGA DIANA și prof.
MOCANU CRISTINA.
9. Constituire Echipă de gestionare a riscurilor – 2018
Se aprobă componența Echipei de gestionare a riscurilor – 2018:
- Președinte: dir. adj. STICLARU DANA;
- Secretar: secr. STANCIU GABRIELA;
- Membri: cont. BÂNȚU VASILICA, admin. de patrimoniu LUPU MIHAELA, prof.
TUDOR LAVINIA, prof. ȘERBAN OTILIA, prof. PRICOPE ION.
10. Constituire Comisie de organizare a examenelor de competențe din cadrul calendarului de
Bacalaureat 2018
Se aprobă componența Comisiei de organizare a examenelor de competențe din cadrul
calendarului de Bacalaureat 2018:
- Președinte: dir. adj. STICLARU DANA;
- Secretar: prof. PIȘTEA DANIELA;
- Membri: prof. BĂRGĂOANU RADU și prof. CODREANU OVIDIU.
Se aprobă Lista profesorilor asistenți și a profesorilor examinatori.

11. Aprobare situații financiare – închidere de an fiscal 2017 (Bilanț, Cont de rezultat
patrimonial)
Se aprobă situații financiare – închidere de an fiscal 2017 (Bilanț, Cont de rezultat
patrimonial).
12. Modificare componență Comisie de evaluare Erasmus +
Se aprobă modificarea componenței Comisiei de evaluare Erasmus + prin numirea d-nei prof.
OLARU IOANA ca evaluator.

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 04.12.2017, directorul a emis
următoarele decizii:
DECIZIA NR. 9/12.01.2018 privind 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 engleze:
- Președinte: prof. DRUG CRINA;
- Membri: prof. CIUGUDEAN ROXANA și prof. ARITON IULIA.
DECIZIA NR. 5/12.01.2018 privind numirea responsabilului cu primirea, depozitarea și
distribuirea produselor – fructelor, legumelor, produselor lactate/de panificație: d-na LUPU
MIHAELA.
DECIZIA NR. 10/12.01.2018 privind constituirea Comisiei de organizare a examenelor de
competențe din cadrul calendarului de Bacalaureat 2018:
- Președinte: dir. adj. STICLARU DANA;
- Secretar: prof. PIȘTEA DANIELA;
- Membri: prof. BĂRGĂOANU RADU și prof. CODREANU OVIDIU.
DECIZIA NR. 8/12.01.2018 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor – 2018:
- Președinte: dir. adj. STICLARU DANA;
- Secretar: secr. STANCIU GABRIELA;
- Membri: cont. BÂNȚU VASILICA, admin. de patrimoniu LUPU MIHAELA, prof.
TUDOR LAVINIA, prof. ȘERBAN OTILIA, prof. PRICOPE ION.
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