
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 356 

Ședința din 24.10.2019 

 

 

1. Validarea cererii de înscriere la examenul de obținere a gradului didactic I, depuse de d-nele 

prof. OLARU IOANA și SECELEANU CRISTINA 

Se validează cererile de înscriere la examenul de obținere a gradului didactic I, depuse de d-

nele prof. OLARU IOANA și SECELEANU CRISTINA. 

 

2. Aprobare decontare navetă personal didactic și didactic auxiliar– luna septembrie 2019. 

Se aprobă decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar – luna septembrie 

2019. 

 

3. Aprobare Raport general de activitate pentru anul școlar 2018-2019 

Se aprobă Raportul general de activitate pentru anul școlar 2018-2019. 

 

4. Aprobare Plan de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la examene naționale bacalaureat și 

evaluare națională 2019 

Se aprobă Planul de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la examene naționale bacalaureat 

și evaluare națională 2019. 

 

5. Aprobare R.A.E.I. 2018-2019 

Se aprobă R.A.E.I. 2018-2019. 

 

6. Aprobare lucrări necesare obținerii autorizației I.S.U. pentru corpul C și igienizării plafonului 

sălii de sport 

Se aprobă lucrările necesare obținerii autorizației I.S.U. pentru corpul C și igienizării 

plafonului sălii de sport. 

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/


 

7. Aprobare Comisie de organizare a simulării examenului național la clasa a VIII-a și a 

examenului de bacalaureat 

Se aprobă componența Comisiei de organizare a simulării examenului național la clasa a 

VIII-a și a examenului de bacalaureat: 

- Președinte: STICLARU DANA; 

- Secretar: PANFIL OTILIA; 

- Membri: PIȘTEA DANIELA, TANGA DIANA. 

 

8. Aprobare Comisie de testare a cunoștințelor de limba engleză în vederea realizării 

transferului la clasele cu studiul intensiv al unei limbi străine 

Se aprobă componența Comisiei de testare a cunoștințelor de limba engleză în vederea 

realizării transferului la clasele cu studiul intensiv al unei limbi străine: 

- Președinte: STICLARU DANA; 

- Membri: OLARU IOANA, FRĂȚILĂ ALINA. 

 

9. Aprobare Comisie pentru examenul de diferență la informatică în vederea realizării 

transferului la clasele cu studiul intensiv al informaticii 

Se aprobă componența Comisiei pentru examenul de diferență la informatică în vederea 

realizării transferului la clasele cu studiul intensiv al informaticii: 

- Președinte: IFRIM ALIANA; 

- Membri: PIȘTEA DANIELA, PANFIL OTILIA. 

 

10. Aprobare perioadă de depunere a cererilor de transfer 

Se aprobă 20.12.2019 – 03.01.2020 perioada de depunere a cererilor de transfer. 

 

11. Aprobare dată de susținere a testării la limba engleză și informatică 

Se aprobă 06.010.2020, ora 9.00, data de susținere a testării la limba engleză și informatică. 

 

12. Aprobare dată pentru ședința de transfer 

Se aprobă 07.01.2020 dată pentru ședința de transfer. 

 

13. Aprobare planificare a concediilor de odihnă pentru personalul angajat 

Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalul angajat. 

 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 24.10.2019, directorul a 

emis următoarea decizie: 

 



Decizia nr. 178/1/24.10.2019 privind componența Comisiei de organizare a simulării 

examenului național la clasa a VIII-a și a examenului de bacalaureat: 

- Președinte: STICLARU DANA; 

- Secretar: PANFIL OTILIA; 

- Membri: PIȘTEA DANIELA, TANGA DIANA. 

 

 Decizia nr. 178/2/24.10.2019 privind componența Comisiei de testare a cunoștințelor de 

limba engleză în vederea realizării transferului la clasele cu studiul intensiv al unei 

limbi străine: 

- Președinte: STICLARU DANA; 

- Membri: OLARU IOANA, FRĂȚILĂ ALINA. 

 

   Decizia nr. 178/3/24.10.2019 privind componența Comisiei pentru examenul de 

diferență la informatică în vederea realizării transferului la clasele cu studiul intensiv al 

informaticii: 

- Președinte: IFRIM ALIANA; 

- Membri: PIȘTEA DANIELA, PANFIL OTILIA. 
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