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Hotărârile consiliului de administrație nr. 339
Ședința din 05.12.2018

1. Propunere legată de opționalul integrat la nivelul mai multor discipline pentru gimnaziu
Se aprobă propunerea neintroducerii opționalului integrat la nivel gimnazial în încadrare,
conform Ordinului pentru modificarea și completarea O.M.E.N. 3590/2016.
2. Aprobarea proceduri S.C.I.M.
Se aprobă proceduri S.C.I.M..
3. Aprobare listă beneficiari bursă „Bani de liceu”
Se aprobă listă beneficiari bursă „Bani de liceu” (anexă).
4. Aprobare decontare navetă personal didactic și didactic auxiliar – septembrie și octombrie
2018
Se aprobă decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar – septembrie și
octombrie 2018:
- septembrie: Gavrilă Felicia, Rugină Cătălin;
- octombrie: Lupu Mihaela, Gavrilă Felicia, Rugină Cătălin, Ilie Florin.
5. Aprobare constituirea Comisiei de organizare a simulărilor examenelor naționale
Se aprobă constituirea Comisiei de organizare a simulărilor examenelor naționale:
- Președinte: Ifrim Aliana;
- Secretar: Panfil Otilia;
- Membri: Ifrim Sorin, Bîrgăoanu Radu, Codreanu Ovidiu.

6. Anunț privitor la firmele care au câștigat în urma procesului de selecție a ofertelor depuse
pentru efectuarea lucrărilor de desfumare în corpul C și înlocuire acoperiș al sălii de sport
D-na director informează că în urma desfășurării procesului de selecție a ofertelor pentru
efectuarea lucrărilor de desfumare a corpului C a fost declarată câștigătoare S.C. Electroind
S.R.L., iar pentru înlocuirea acoperișului de la sala de sport S.C. Iarina Construct S.R.L..
7. Aprobare proiect plan de școlarizare
Se aprobă proiectul planului de școlarizare:
- o clasă de gimnaziu – Engleză intensiv;
- șapte clase de liceu: o clasă de Filologie, Engleză intensiv; o clasă de Filologie, o clasă de
Matematică-Informatică, Informatică intensiv; două clase de Matematică-Informatică,
Engleză intensiv; o clasă de Științe ale naturii, Engleză intensiv; o clasă de Științe ale
naturii.
8. Aprobare C.D.Ș.-uri propuse pentru anul școlar 2019-2020
Se aprobă C.D.Ș.-uri propuse pentru anul școlar 2019-2020 (anexă).
9. Aprobarea orarului de funcționare pentru zilele în care are loc simularea examenelor de
evaluare națională
Se aprobă orarul de funcționare pentru zilele în care are loc simularea examenelor de
evaluare națională (anexă).
10. Aprobare regulament S.C.I.M.
Se aprobă regulament S.C.I.M..
11. Aprobare transfer Blănaru Bogdan
Se aprobă transferul elevului BLĂNARU BOGDAN.
12. Aprobare orar „Școala altfel” și componența Comisiei de monitorizare
Se aprobă orarul săptămânii „Școala altfel” (anexă) și componența Comisiei de monitorizare:
- Președinte: Sticlaru Dana;
- Membri: Ifrim Aliana, Cosma Alina.

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 14.09.2018, directorul a
emis următoarele decizii:
Decizia nr. 176/28.11.2018 privind constituirea Comisiei de organizare a simulărilor
examenelor naționale:
- Președinte: Ifrim Aliana;
- Secretar: Panfil Otilia;
- Membri: Ifrim Sorin, Bîrgăoanu Radu, Codreanu Ovidiu.

Decizia nr. 176/28.11.2018 privind regulamentul S.C.I.M..
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