
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 371 

Ședința din 26.08.2020 

 

 

1. Aprobare transferuri elevi la finalul anului școlar 2019-2020 

 Se aprobă transferurile elevilor la finalul anului școlar 2019-2020 (anexa 1), cu respectarea art. 148, 

149, 150, alin. 1,2, art. 152, lit. a și b, art. 154, alin. 1, lit. a, b, c și alin. 2, art. 155, alin. 1 din 

R.O.F.U.I.P. 3079/2016 și art. 43 și 48 ale O.M.E.N. 3027/2018. 

 

2. Discutarea raportului întocmit de Comisia pentru stabilirea nivelului clasei în care va fi înscrisă 

eleva aspirantă Tafalan Delia-Cosmina 

Se aprobă raportul întocmit de Comisia pentru stabilirea nivelului clasei în care va fi înscrisă eleva 

aspirantă Tafalan Delia-Cosmina. 

 

3. Discutare cerere depusă de prof. Dumitrașcu-Dascălu Roxana 

Se aprobă cererea depusă de prof. Dumitrașcu-Dascălu Roxana, de renunțare la dirigenția clasei a 

X-a A și se dispune desemnarea altui diriginte după demisia d-nei prof. Dumitrașcu-Dascălu 

Roxana. 

 

4. Discutare cerere depusă de Vlădilă Iuliana 

Se respinge cererea depusă de Vlădilă Iuliana. 

 

5. Declanșarea procedurii de constituire a C. A. al C. N. „Dimitrie Cantemir”, Onești 

Se aprobă declanșarea procedurii de constituire a C. A. al C. N. „Dimitrie Cantemir”, Onești. 

 

6. Discutare referat depus de compartimentul secretariat 

Consiliul de administrație constată că prof. Pricope Ion, la data de 01.09.2020, îndeplinește 

cumulativ condițiile de vârstă standard și stagiului minim de cotizare pentru pensionare cf. art. 56, 

alin. 1, lit. c din Codul muncii (vârsta de ieșire la pensie 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de 
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cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare). Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 (anexă la 

OMEN 5259/12.11.2019) prevede la art. 28, alin, 1: cadrele didactice care îndeplinesc condițiile 

legale de pensionare și cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menținerea în funcție ca titular, 

peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului școlar, iar alin. 2: condițiile 

legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă și stagiul de cotizare, la data de 01.09.2020, 

sunt (…): b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de 

cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. Membrii C.A. amână luarea unei decizii cu 

privire la acest subiect și solicită I.S.J. Bacău un răspuns oficial cu privire la măsură dispusă în 

ceea ce îl privește pe prof. Pricope Ion. 

 

7. Aprobarea comisiilor pentru susținerea interviului de angajare în vederea obținerii avizului de 

angajare în regim de plata cu ora 

Se aprobă comisiile pentru susținerea interviului de angajare în vederea obținerii avizului de 

angajare în regim de plata cu ora: 

A. Socio-umane: 

- Președinte: Ifrim Aliana; 

- Membri: Sticlaru Dana, Mîșu Olga; 

 

B. Informatică și T.I.C.: 

- Președinte: Sticlaru Dana; 

- Membri: Piștea Daniela, Panfil Otilia.  
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