
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 321 

Ședința din 06.02.2018 

 

1. Desemnarea secretarului de ședință 

 Se aprobă numirea d-nei prof. AGACHI LĂCRĂMIOARA ca secretar de ședință, în absența 

d-nei prof. Miloiu Raluca. 

 

2. Discutare transferuri elevi 

În conformitate cu art. 148, 149, 150, alin. a și b, 154, alin. 1a, b, c, și 2, 155, alin. 1 din 

R.O.F.U.I.P. 5079/2016 și art. 43 și 48 din O.M.E.N. 3027/2018, se analizează și se votează 

astfel: 

- ȚENCHIU ALINA-DENISA – clasa a IX-a B - nu primește avizul consultativ pentru 

transferul la C. T. „Gh. Asachi”, Onești, pentru că schimbă profilul; 

- GHIOC ALIN – clasa a VI-a - primește avizul consultativ pentru transferul la Șc. „Ghiță 

Mocanu”, Onești; 

- ROMAȘCANU MIHAELA – clasa a X-a G primește avizul consultativ pentru transferul 

la C. N. „Gr. Moisil”, Onești; 

- RUSU CONSTANTIN-CRISTI – a XI-a Filologie la C. S. „Nadia Comăneci”, Onești nu 

primește aprobarea pentru transferul la clasa a XI-a Filologie B de la C. N. „D. 

Cantemir”, Onești; 

- RUSU FRANCESCO-PETRUȚ – a XI-a Filologie la C. S. „Nadia Comăneci”, Onești nu 

primește aprobarea pentru transferul la clasa a XI-a Filologie B de la C. N. „D. 

Cantemir”, Onești; 

- STANCU DIANA-ELENA – clasa a IX-a Matematică-Informatică, Informatică intensiv 

primește aprobarea pentru transferul la clasa a IX-a Matematică-Informatică, Engleză 

intensiv E; 

- CERCEL COSMIN - clasa a IX-a Matematică-Informatică, Informatică intensiv primește 

aprobarea pentru transferul la clasa a IX-a Matematică-Informatică, Engleză intensiv E; 
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- SUDITU MARA-IOANA - clasa a IX-a Matematică-Informatică, Informatică intensiv 

primește aprobarea pentru transferul la clasa a IX-a Matematică-Informatică, Engleză 

intensiv E; 

- LUPU RĂZVAN-IOAN - clasa a IX-a Matematică-Informatică, Engleză intensiv D 

intensiv primește aprobarea pentru transferul la clasa a IX-a Matematică-Informatică, 

Engleză intensiv E; 

- MIRON ROBERT-GABRIEL – clasa a X-a Științe ale naturii G nu primește aprobarea 

pentru transferul la clasa a X-a Matematică-Informatică, Engleză intensiv D, pentru că nu 

a trecut testul de verificare a cunoștințelor de limba engleză din data de 06.02.2018; 

- PĂUNESCU RAREȘ-ANDREI - clasa a XI-a Matematică-Informatică, Engleză intensiv 

D primește aprobarea pentru transferul la clasa a XI-a Matematică-Informatică E. 

 

3. Aprobare cerere retragere BUCUR ALEXANDRA-ELENA 

Se aprobă cererea retragere depusă de eleva BUCUR ALEXANDRA-ELENA. 

 

4. Aprobare cerere de întregire normă – prof. ENACHE CRISTINA 

Se aprobă cererea de întregire normă a prof. ENACHE CRISTINA, prin respectarea art. 24 

din Metodologia-cadru a mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019. 

 

5. Aprobare Proiect de încadrare – anul școlar 2018-2019 

Se aprobă Proiectul de încadrare – anul școlar 2018-2019. 

 

6. Aprobare măsuri pentru încadrarea în bugetul anului 2018 

Se aprobă măsurile pentru încadrarea în bugetul anului 2018: 

a. S-a alocat numărul minim de opționale prevăzut de planurile-cadru; 

b. S-a alocat numărul minim de ore din T.C. unde există plajă orară în planurile-cadru; 

c. La clasele cu predare intensivă, orele din T.C., C.D. și C.D.Ș., respectiv informatică, se 

predau la clasa întreagă 

d. Nu avem ore de ansamblu coral sau sportiv.  
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