
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 373 

Ședința din 08.09.2020 

 

 

1. Numirea secretarului Consiliului de administrație 

                  Pentru anul școlar 2020-2021 este aprobată numirea ca secretar al C.A. - prof. Raluca 

Miloiu. 

2. Anunț legat de componența Consiliului de administrație  

Rămâne până după alegeri aceeași componență a reprezentanților Consiliului local. 

 

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 

Evaluarea personalului didactic si a personalului didactic auxiliar  s-a realizat în 

conformitate cu art. 93 din Legea Educației Naționale 1/2011 si a Ordinului 6143/1 

noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic si didactic auxiliar, cu actualizările ulterioare. 

În ședința C.P. din data de 8 septembrie 2020 au fost validate fișele de autoevaluare 

depuse de personalul didactic și personalul didactic auxiliar, apoi au fost stabilite 

punctajele corespunzătoare în urma evaluării din cadrul comisiilor metodice. 

Doamna director prezintă procesele-verbale ale ședințelor comisiilor metodice în 

cadrul cărora a fost stabilit punctajul pentru fiecare membru. Se aprobă punctajele 

corespunzătoare în urma evaluării din cadrul comisiilor metodice și se acordă 

calificativele corespunzatoare punctajelor (anexă). 

 

6. Desemnarea coordonatorului coordonatorului cu proiecte si programe 

Se aprobă în poziția de coordonator cu proiecte si programe – prof. Onofrei Lumința. 

 

7. Numire reprezentant al furnizorului de educație (FE)  

                  Se aprobă  numirea reprezentantului FE – prof. Panfil Otilia. 
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8. Aprobare perioadă de desfășurare a programului național „Școala Altfel” – 31.05-

04.06.2021 

Se aprobă  perioadă de desfășurare a programului național „Școala Altfel” – 31.05-

04.06.2021 

 

9. Aprobare Procedură operaţională privind organizarea activității în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  virusul Sars-cov-2 

Se aprobă Procedura operaţională privind organizarea activității în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu  virusul Sars-cov-2. 

 

10. Aprobare documente manageriale pentru anul școlar 2020-2021 

Se aprobă documentele manageriale valabile pentru anul școlar 2020-2021: RI, 

ROFUI, modelul fișelor de autoevaluare, modelul contractului educațional, comisiile 

de lucru, încadrările pentru anul școlar 2020-2021, fișele cadru pentru toate 

categoriile de angajați, orarul școlii, orarul cabinetelor și compartimentelor, comisiile 

de lucru cu caracter permanent și temporar, proiectul de încadrare, organigrama 

școlii, planul operațional, planurile manageriale al ale directorilor, Codul de etică. 

11. Aprobare cerere depusă de Tafalan Gina, a cărei fiică, Tafalan Delia-Cosmina, a 

studiat în Italia și solicită înscrierea la C. N. „D. Cantemir”, Onești 

Se aprobă cererea depusă de Tafalan Gina, a cărei fiică, Tafalan Delia-Cosmina, a 

studiat în Italia prin care se solicită înscrierea la C. N. „D. Cantemir”, Onești. 

 

12. Acordarea avizului de principiu pentru elevii care vor sa se transfere la alte școli  

Se acordă avizul de principiu pentru elevii care vor sa se transfere la alte școli (anexa 

1). 

 

13. Discutarea cererii depuse de prof. Fornica Livada Gabriel 

Se aprobă cererea depusă de prof. Fornica Livada Gabriel. 

 

14. Aprobare cerere reducere normă – Moldoveanu Lenuța – nr. 1698/28.08.2020. 

Se aprobă cererea reducere normă – prof. Moldoveanu Lenuța – nr. 1698/28.08.2020. 

 

15. Aprobare modificare abonament RDS-RCS, în DIGI INTERNET BUSINESS 300 

MB în valoare de 173,2 euro fără TVA  

Se aprobă modificarea abonamentului RDS-RCS, în DIGI INTERNET BUSINESS 

300 MB în valoare de 173,2 euro fără TVA. 

 

16. Aprobare coordonator pentru activitățile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 din 

unitatea de învățământ  

Se aprobă în poziția de coordonator pentru activitățile de prevenire a infecției cu 

SARS-CoV-2 din unitatea de învățământ – prof. Rafailă Camelia Iosefina. 

 

 

 



În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 08.09.2020, directorul a 

emis următoarea decizie: 

 

           Decizia nr. 112/08.09.2020 privind numirea ca secretar al C.A. – prof. Raluca Miloiu. 

 

           Decizia nr. 113/08.09.2020 privind numirea coordonatorului cu proiecte si programe 

– prof. Onofrei Lumința. 

 

           Decizia nr. 114/08.09.2020 privind numirea reprezentantului F.E. – prof. Panfil 

Otilia. 

 

           Decizia nr. 93/08.09.2020 privind numirea coordonatorului pentru activitățile de 

prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 din unitatea de învățământ – prof. Rafailă Camelia 

Iosefina. 
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