
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 340 

Ședința din 07.01.2019 

 

 

1. Aprobare lista temelor de atestat la informatică pentru sesiunea 2019 

Se aprobă lista temelor de atestat la informatică pentru sesiunea 2019. 

 

 

2. Aprobare cerere de suspendare a contractului individual de muncă – prof. Mîșu Olga 

Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă – prof. Mîșu Olga. 

 

3. Constituirea Echipei de gestionare a riscurilor pentru 2019 

Se aprobă constituirea Echipei de gestionare a riscurilor pentru 2019: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- secretar: Stanciu Gabriela; 

- membri: Bînțu Vasilica, Tudor Lavinia, Șerban Otilia, Pricope Ion. 

 

4. Constituirea Comisiei de mobilitate a personalului didactic 2019-2020 

Se aprobă constituirea comisiei de mobilitate a personalului didactic 2019-2020: 

- președinte: Rafailă Camelia; 

- membri: Dragomir Ilie, Pricope Ion..  

 

5. Evaluarea personalului nedidactic 

Se aprobă acordarea punctajului „FOARTE BINE” tuturor angajaților care fac parte din 

categoria personalului nedidactic. 

 

6. Avizarea C.D.Ș.-urilor alese de elevi pentru anul școlar 2019-2020 

Se avizează C.D.Ș.-urile alese de elevi pentru anul școlar 2019-2020. 
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7. Identificarea posibilității întregirii de normă pentru cadrele didactice titulare din unitatea 

de învățământ 

În urma analizării deciziilor de încadrare a profesorilor titulari, doamna director constată 

că doamnele profesoare Cosma Alina și Mitroiu Adina au decizii de titularizare pentru 

disciplinele Limba și literatura română – Literatura universală. Studiind proiectul de 

încadrare pentru anul școlar 2019-2020 s-a constatat că cele două doamne profesoare au 

posibilitatea să-și întregească norma doar cu două ore de Limba și literatură română. 

 

 

 

 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 07.01.2019, directorul a 

emis următoarea decizie: 

 

Decizia nr. 1/07.01.2019 privind suspendarea contractului individual de muncă – prof. 

Mîșu Olga. 

 

Decizia nr. 4/1/07.01.2019 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor pentru 

2019: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- secretar: Stanciu Gabriela; 

- membri: Bînțu Vasilica, Tudor Lavinia, Șerban Otilia, Pricope Ion. 

 

Decizia nr. 4/2/07.01.2019 privind constituirea comisiei de mobilitate a personalului 

didactic 2019-2020: 

- președinte: Rafailă Camelia; 

- membri: Dragomir Ilie, Pricope Ion..  
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