
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 354 

Ședința din 12.09.2019 

 

 

1. Numirea secretarului C.A. 

Se aprobă numirea secretarului C.A. – MILOIU RALUCA-IOANA. 

 

2. Modificarea componenței C.A. 

Se aprobă modificarea componenței C.A. în urma ședinței C.L. Onești  din 26.08.2019 unde 

s-a adoptat hotărârea  nr. 140 privind desemnarea reprezentanților C.L. Onești în consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Onești pentru anul 

școlar 2019-2020: SERGENTU ADRIAN și PANFIL GELU – reprezentanți ai C.L. și 

BLIDARU VALENTIN – reprezentantul Primarului. 

 

3. Aprobarea tematicii și graficului ședințelor C.A. 

Se aprobă tematica și graficul ședințelor C.A.. 

 

4. Stabilirea atribuțiilor membrilor C.A. 

Se aprobă atribuțiile membrilor C.A.. 

 

5. Evaluarea personalului didactic și a personalului didactic auxiliar 

Se acordă calificativele corespunzătoare pentru personalul didactic și personalul didactic 

auxiliar (Anexă). 

 

6. Desemnarea coordonatorului cu proiecte și programe 

Se desemnează coordonatorul cu proiecte și programe – DRUG CRINA. 

 

7. Numirea reprezentantului furnizorului de educație (FE)  
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Se numește reprezentantul furnizorului de educație (FE) – PANFIL OTILIA. 

 

8. Aprobare calendar de simulare a examenelor naționale 

Se aprobă calendarul de simulare a examenelor naționale: 

- 19.01.2020: Limbă și literatură română; 

- 21.01.2020: Matematică/Istorie; 

- 22.01.2020: proba la alegere. 

La simulare participă elevii clasei a VIII-a și cei ai claselor a XII-a. 

 

9. Aprobare perioadă de desfășurare a programului „Școala altfel” 

Se aprobă perioada de desfășurare a programului „Școala altfel” – 25-29.05.2020. 

 

10. Aprobare cerere de transfer – PÎSLARU DENISA-ELENA 

Se aprobă transferul elevei PÎSLARU DENISA-ELENA. 

 

11. Aprobare documente manageriale pentru anul școlar 2019-2020 

Se aprobă documente manageriale pentru anul școlar 2019-2020: R.O.I., R.O.F.U.I., fișele 

cadru, modelul fișelor de autoevaluare, modelul contractului educațional, orarul școlii, orarul 

bibliotecii, orarul laboratoarelor de informatică, orarul cabinetelor școlare, comisiile de lucru 

cu caracter permanent și temporar, proiectul de încadrare, organigrama școlii, P.D.I. revizuit, 

planul operațional, planul managerial, proiectul de încadrare. 

 

 

 

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

emis următoarea decizie: 

 

Decizia nr. 137/12.09.2019 privind numirea secretarului C.A. – MILOIU RALUCA-

IOANA. 

 

Decizia nr. 138/12.09.2019 privind modificarea componenței C.A. în urma ședinței C.L. 

Onești  din 26.08.2019 unde s-a adoptat hotărârea  nr. 140 privind desemnarea 

reprezentanților C.L. Onești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ 

preuniversitar din municipiul Onești pentru anul școlar 2019-2020: SERGENTU ADRIAN și 

PENFIL GELU – reprezentanți ai C.L. și BLIDARU VALENTIN – reprezentantul 

Primarului. 

 

Decizia nr. 139/12.09.2019 privind desemnarea coordonatorului cu proiecte și programe 

– DRUG CRINA. 

 



 

Decizia nr. 140/12.09.2019 privind numirea reprezentantului furnizorului de educație 

(FE) – PANFIL OTILIA. 
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