
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 346 

Ședința din 18.04.2019 

 

 

1. Analiza cererilor de modificare a contractului individual de muncă pe durata de un an în 

contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului depuse de personalul didactic 

de predare 

În urma analizării cererii d-nei SECELEANU CRISTINA-ANDREEA înregistrată cu nr. 

891/16.04.2019 și a documentelor anexate cererii, se constată îndeplinirea condițiilor 

prevăzute de O.M.E.N 3886/11.04.2019, art. 51, alin. 1 și art. 52, alin. 2 și se hotărăște 

aprobarea cererii de modificare a contractului individual de muncă pe durata de un an în 

contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei având codul 1998 

(patru ani), începând cu data de 01.0.2019. 

 

2. Aprobare Comisie de organizare a inspecțiilor la clasă în cadrul Calendarului mișcării 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, 

aprobat prin O.M.E.N. 5460/12.11.2018 și modificat prin O.M.E.N. 3886/11.04.2019. 

Se aprobă componența Comisiei de organizare a inspecțiilor: 

- președinte: Ifrim Aliana-Maria – director; 

- secretar: Stanciu Gabriela; 

- membri: Șerban Otilia – șeful catedrei de istorie-geografie, Ciochină Victor – profesor de 

istorie. 

 

3. Aprobare Bilanț contabil și Cont de rezultat patrimonial 

Se aprobă Bilanț contabil și Cont de rezultat patrimonial. 

 

4. Aprobare Raport privind starea și calitatea învățământului din cadrul Colegiului Național 

„Dimitrie Cantemir”, Onești pentru anul școlar 2018-2019, semestrul I 

ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”, ONEŞTI 

Strada Victor Babeş, Nr. 12, cod poştal 601119 

Tel / Fax secretariat +40 234 311046; Tel directori +40 234 310511 

e-mail: ldconesti@yahoo.com       website: www.dcantemir.ro 

 

mailto:ldconesti@yahoo.com
http://www.dcantemir.ro/


Se aprobă Raportul privind starea și calitatea învățământului din cadrul Colegiului Național 

„Dimitrie Cantemir”, Onești pentru anul școlar 2018-2019, semestrul I. 

 

 

 

 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 18.04.2019, directorul a 

emis următoarea decizie: 

 

Decizia nr. 45/18.04.2019 privind constituirea Comisiei de organizare a inspecțiilor: 

- președinte: Ifrim Aliana-Maria – director; 

- secretar: Stanciu Gabriela; 

- membri: Șerban Otilia – șeful catedrei de istorie-geografie, Ciochină Victor – 

profesor de istorie. 
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