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Hotărârile consiliului de administrație nr. 333
Ședința din 14.09.2018

1. Numirea secretarului consiliului de administrație
Se numește prof. MILOIU RALUCA-IOANA secretar al consiliului de administrație.
2. Modificare componență Consiliu de administrație
Se aprobă modificarea componenței Consiliului de administrație: BLIDARU VALENTIN –
reprezentant al Primarului, PANFIL GELU și SERGENTU ADRIAN – reprezentanți ai
Consiliului local.
3. Aprobare tematică și grafic al ședințelor Consiliului de administrație
Se aprobă tematica și graficul ședințelor Consiliului de administrație.
4. Aprobare atribuții Consiliu de administrație
Se aprobă atribuțiile Consiliului de administrație.
5. Aprobare a evaluării personalului didactic și personalului didactic auxiliar
Se aprobă calificativele personalului didactic și personalului didactic auxiliar. (Anexa 1)
6. Desemnarea coordonatorului cu proiecte și programe
Se desemnează prof. COSMA ALINA coordonator al proiectelor și programelor.
7. Numirea reprezentantului furnizorului de educație
Se numește prof. PANFIL OTILIA reprezentantul al furnizorului de educație.

8. Aprobare calendar de simulare a examenelor naționale
Se aprobă calendarul de simulare a examenelor naționale:
- 10 decembrie 2018 – Limba și literatura română;
- 12 decembrie 2018 – Matematică/Istorie;
- 13 decembrie 2018 – proba la alegere.
La simulare participă elevii claselor a VIII-a și a XII-a.
9. Aprobare perioadă de desfășurare a Programului Național „Școala altfel”
Se aprobă ca perioadă de desfășurare a Programului Național „Școala altfel” să fie 17-21
decembrie 2018.
10. Aprobare plata cu ora
Se aprobă plata cu ora prof. ROMANDAȘ BOGDAN – 4 ore de Istorie și prof. ILIE
DRAGOMIR – 6 ore de Geografie.
11. Aprobare cereri reducere de normă
Se aprobă cererile de reducere a normei pentru: prof. SANDU NECULAI, prof. dr.
DOBROTĂ COSTIN, prof. MOLDOVEANU LENUȚA, prof. PRICOPE ION.
12. Aprobare cerere de retragere
Se aprobă cererea de retragere a elevului LIPOCZI IORDAN IONUȚ.
13. Aprobare documente manageriale pentru anul școlar 2018-2019
Se aprobă documentele manageriale pentru anul școlar 2018-2019: R.I., R.O.F.U.I., modelul
fișelor de evaluare, modelul contractului educațional, orarul școlii, orarul cabinetelor și
compartimentelor, comisiile de lucru cu caracter permanent și temporar, proiectul de
încadrare, organigrama școlii, planul operațional, planurile manageriale ale directorilor.

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 14.09.2018, directorul a
emis următoarele decizii:
Decizia nr. 125/14.09.2018 privind constituirea C.A., cu : BLIDARU VALENTIN –
reprezentant al Primarului, PANFIL GELU și SERGENTU ADRIAN – reprezentanți ai
Consiliului local.

Decizia nr. 126/14.09.2018 privind numirea secretarului consiliului de administrație prof. MILOIU RALUCA-IOANA.

Decizia nr. 127/14.09.2018 privind desemnarea coordonatorului cu proiecte și programe
- prof. COSMA ALINA.
Decizia nr. 128/14.09.2018 privind numirea reprezentantului furnizorului de educație prof. PANFIL OTILIA.
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