
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 376 

Ședința din 12.10.2020 

 

 

1. Hotărârea suspendării/nesuspendării cursurilor ca urmare a îmbolnăvirii cu SARS-

COV-2 a unei eleve 

Se aprobă nesuspendarea cursurilor ca urmare a îmbolnăvirii cu SARS-COV-2 a unei 

eleve de la clasa a X-a E. 

 

2. Aprobare Raport general de activitate – anul școlar 2019-2020 

Se aprobă Raportul general de activitate – anul școlar 2019-2020. 

 

3. Aprobare componență a grupului de acțiune antibullying 

      Se aprobă componență a grupului de acțiune antibullying: 

- președinte, prof. Sticlaru Dana-Cerasela, director adjunct; 

- responsabil, prof. Lungu Daniela-Marinela, consilier școlar; 

- prof. Alina Frățilă; 

- prof. Olaru Ioana; 

- prof. Dumitrașcu-Dascălu Roxana; 

- av. Covoran Andreea, reprezentant al părinților; 

- Trifan Ana-Maria, Arhip Ana-Maria, reprezentanții elevilor; 

- prof. Sergentu Adrian, reprezentant C.L.. 

 

 

4. Aprobarea Procedurii de implementare a programului național „Școala de acasă”. 

Se aprobă Procedura de implementare a programului național „Școala de acasă”. 

 

5. Aprobarea componenței Comisiei de implementare a programului național „Școala de 

acasă” 

Se aprobă componența Comisiei de implementare a programului național „Școala de 

acasă”: 

- Președinte, prof. Ifrim Aliana-Maria, director; 

- Ec. Bînțu Vasilica; 

- Prof. Onofrei Luminița. 
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       În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 12.10.2020, directorul 

a emis următoarea decizie: 

 

 Decizia nr. 213/12.10.2020 privind componența a grupului de acțiune antibullying: 

- președinte, prof. Sticlaru Dana-Cerasela, director adjunct; 

- responsabil, prof. Lungu Daniela-Marinela, consilier școlar; 

- prof. Alina Frățilă; 

- prof. Olaru Ioana; 

- prof. Dumitrașcu-Dascălu Roxana; 

- av. Covoran Andreea, reprezentant al părinților; 

- Trifan Ana-Maria, Arhip Ana-Maria, reprezentanții elevilor; 

- prof. Sergentu Adrian, reprezentant C.L.. 

 

            Decizia nr. 213/12.10.2020 privind componența Comisiei de implementare 

a programului național „Școala de acasă”: 

- Președinte, prof. Ifrim Aliana-Maria, director; 

- Ec. Bintu Vasilica; 

- Prof. Onofrei Luminița. 

 

 

 

            

 

 

 

       

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

DIRECTOR, 

PROF. IFRIM ALIANA-MARIA 


