
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 342 

Ședința din 07.02.2019 

 

 

1. Aprobare secretar al ședinței C.A. 

Se aprobă ca secretar al ședinței C.A. d-na secretar STANCIU GABRIELA. 

  

2. Discutare transferuri elevi, după semestrul I, anul școlar 2018-2019 

Toate transferurile sunt realizate în conformitate cu prevederile art. 148, 149, 150 (1, 2), 152, 

a, b), 154 (1a, b,c, 2), 155 (1) din R.O.F.U.I.P. 5079/2016 și ale art. 43 și 48 ale O.M.E.N. 

3027/2018. 

În data de 06. 02.2019 nu a fost necesară organizarea testării cunoștințelor de limba engleză, 

deoarece nici un elev nu a dorit transfer la clase cu predarea limbii engleze în regim intensiv. 

Se acordă avizul consultativ pentru transferul la alte unități de învățământ pentru: 

TUDOREANU EMA – C. N. „Costache Negri”, Tg. Ocna, ROȘU CĂTĂLIN-ȘTEFAN - 

Școala Gimnazială Negoești. 

Se aprobă transferul de la alte licee la C. N. „D. Cantemir”, Onești pentru: ANDĂR 

EMILIAN-ADRIAN, GRĂJDEANU ADELINA-ELENA, VÎLCU GEORGE-RAREȘ. Se 

respinge transferul de la alte licee la C. N. „D. Cantemir”, Onești pentru: HÎRJANU PAUL-

IONUȚ. 

Se oferă acordul de principiu pentru transferul de la Highams Park School la C. N. „D. 

Cantemir”, Onești pentru: HUSARU OANA. 

Se aprobă transferul în cadrul colegiului pentru: BOHOLȚEANU RADU. 

 

3. Aprobare proiect de încadrare pentru anul școlar 2019-2010 

Se aprobă proiect de încadrare pentru anul școlar 2019-2010. 

 

4. Aprobare măsuri pentru încadrarea în bugetul anului 2019 
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Se aprobă măsurile pentru încadrarea în bugetul anului 2019: 

- S-a alocat numărul minim de discipline opționale prevăzut în planurile-cadru; 

- S-a alocat numărul minim din trunchiul comun, acolo unde există plajă orară în 

planurile-cadru; 

- La clasele cu predare intensivă, orele din T.C.+C.D.+C.D.Ș. de limbă modernă, 

respectiv informatică, se predau la clasa întreagă; 

- Nu există ansamblu coral/sportiv; 

- Nu s-au aprobat cererile privind reducerea normei didactice de predare-învățare-

evaluare de către personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și 

cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 (4,5) din Legea 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare. 

5. Diverse 

În conformitate cu O.M.E.N. 5460/12.11.2018 privind Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, art. 20, (6), 

se aprobă încadrarea în regim de plata cu ora astfel: IFRIM ALIANA-MARIA – 2 ore de 

T.I.C. și 7 ore de Informatică și STICLARU DANA – 9 ore de Logică și Filozofie. 

Se aprobă ca celor 6 ore vacante de Biologie să li se aloce la nivelul I.S.J. Bacău un cod 

comun cu cele 12 ore vacante de biologie de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, Bacău, 

ca urmare a discuției telefonice cu d-na director Stan. Cele 6 ore au validitate de 4 ani. 
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