
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 361 

Ședința din 14.01.2020 

 

 

1. Aprobare lista temelor de atestat la informatică pentru sesiunea mai 2020 

Se aprobă lista temelor de atestat la informatică pentru sesiunea mai 2020. 

 

2. Aprobare C.D.Ș.-uri alese de elevi pentru anul școlar 2020-2021 

Se aprobă C.D.Ș.-urile alese de elevi pentru anul școlar 2020-2021. 

 

3. Identificarea posibilității întregirii de normă pentru cadrele didactice titulare din unitatea 

de învățământ 

Se aprobă întregirea de normă pentru cadrele didactice titulare din unitatea de învățământ 

după cum urmează: d-nelor prof. Cosma Alina și Mitroiu Adina să li se întregească 

norma doar cu ore de Limba și literatura română, iar d-nei prof. Mîșu Olga să i se 

întregească norma cu ore de Religie ortodoxă până la 18 ore. 

 

4. Aprobare orar pentru zilele 20,22,23.01.2020 

Se aprobă ca orarul pentru zilele 20,22,23.01.2020 să fie cel obișnuit, dar să se încheie la 

ora 12.00. 

 

5. Decontare navetă – decembrie 2019 – personal didactic și didactic auxiliar 

Se aprobă decontarea navetei – decembrie 2019 – pentru personal didactic și didactic 

auxiliar: Gavrilă Felicia, Lupu Mihaela, Seceleanu Cristina. 

 

6. Aprobare condiții specifice de transfer/pretransfer 

Se aprobă condițiile specifice de transfer/pretransfer: 
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- 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 4 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 conform anexei nr. 4 din metodologia-cadru. 
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