
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 341 

Ședința din 01.02.2019 

 

 

1. Aprobare condiții specifice de transfer/pretransfer 

Se aprobă condițiile specifice de transfer/pretransfer: 

- calificativ „FOARTE BINE” în ultimii 5 ani școlari sau în toți anii lucrați, dacă vechimea 

este mai mică; 

- fără sancțiuni disciplinare, administrative sau penale legate de activitatea de educație în 

ultimii 5 ani școlari; 

- va fi selectat candidatul care va obține cea mai mare medie, dar nu mai puțin de 7,00 (2 

ore) la inspecția la clasă evaluată de o comisie de evaluare de la nivelul unității de 

învățământ confirm anexei nr. 4 din metodologia-cadru. 

 

 

2. Aprobare cereri de completare normă 

Se aprobă cererile de completare normă pentru IFRIM ALIANA-MARIA – 4 ore de T.I.C. și 

PRICOPE ION – 4 ore de Cultură civică. 

 

3. Aprobare situații financiare – închidere an fiscal (Bilanț, Cont de rezultat patrimonial) 

Se aprobă situațiile financiare – închidere an fiscal (Bilanț, Cont de rezultat patrimonial). 

 

4. Discutare cereri de solicitare a menținerii ca titular, în funcția didactică până la 3 ani peste 

vârsta de pensionare, raportată la 01 septembrie 2019, depuse de Sandu Neculai și Știrbăț 

Gheorghe. 

Membrii C.A. constată îndeplinirea criteriile prevăzute de art. 28, alin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 din 

O.M.E.N. 5460/12.11.2018 cu privire la metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 
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didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020 pentru SANDU 

NECULAI ȘI ȘTIRBĂȚ GHEORGHE. 

 

5. Cadre didactice femei care au solicitat aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 

387/2018 

Se ia act de solicitările depuse de BOGHIU EMILIA, GHIUȘ AURA, PAIZAN 

CARMEN și TUTUNEA LUMINIȚA. 

 

6. Desemnarea reprezentantului școlii în procesul 580/1102018 

Se desemnează d-na av. COVORAN ANDREEA - reprezentantul școlii în procesul 

580/1102018. 
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