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Hotărârile consiliului de administrație nr. 319
Ședința din 30.01.2018

1. Aprobare orar semestrul al II-lea
Se aprobă orarul semestrului al II-lea.
2. Aprobare modificări aduse R.O.F.U.I. și R.O.I., organigramei Colegiului Național „Dimitrie
Cantemir”, Onești și comisiilor de lucru
Se aprobă modificările aduse R.O.F.U.I. și R.O.I., organigramei Colegiului Național
„Dimitrie Cantemir”, Onești și comisiilor de lucru.
3. Aprobare Curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2018-2019
Se aprobă Curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2018-2019.
4. Discutare cereri de solicitare a menținerii ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste
vârsta de pensionare, raportată la data de 01 septembrie 2018, depuse de CIOCHINĂ
VICTOR, GHIUȘ AURA, PAIZAN CARMEN-ELEN, SANDU NECULAI, ȘTIRBĂȚ
GHEORGHE, TUTUNEA MARIANA.
Se aprobă solicitările de menținere ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de
pensionare, raportată la data de 01 septembrie 2018, depuse de CIOCHINĂ VICTOR,
GHIUȘ AURA, PAIZAN CARMEN-ELEN, SANDU NECULAI. Pentru ȘTIRBĂȚ
GHEORGHE și TUTUNEA MARIANA nu s-a întrunit numărul de voturi.
5. Aprobare condiții specifice de transfer/pretransfer
Se aprobă condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul
etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer
consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar:
a. Calificativ „Foarte bine” în ultimii ani școlari;

b. Fără sancțiuni disciplinare, administrative sau penale privind activitatea didactică;
c. Să nu se afle în cercetare penală sau cu dosar de judecată pe rol pentru fapte ce țin de
activitatea educațională;
d. Premii sau mențiuni ale elevilor la faza națională/internațională și județeană a
olimpiadelor școlare și a concursurilor finanțate MECS, conform calendarului MECS, în
disciplina postului, în ultimii 4 ani școlari;
e. Inspecție la clasă evaluată cu minimum nota 10,00.

6. Constituire Comisie de mobilitate a personalului didactic 2018-2019
Se aprobă constituirea Comisiei de mobilitate a personalului didactic 2018-2019:
- Președinte: RAFAILĂ CAMELIA;
- Membri: OLARU IOANA, PRICOPE ION.

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 04.12.2017, directorul a emis
următoarele decizii:
DECIZIA NR. 15/30.01.2018 privind modificările aduse ROFUI.
DECIZIA NR. 17/30.01.2018 privind modificările aduse ROI.
DECIZIA NR. 16/30.01.2018 privind constituirea Comisiei de mobilitate – anul școlar
2018-2019:
- Președinte: RAFAILĂ CAMELIA;
- Membri: OLARU IOANA, PRICOPE ION.
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