
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 378 

Ședința din 15.10.2020 

 

 

1. Discutarea cererii de transfer depusă de domnul Magearu Vasile 

                  Se respinge  cererea de transfer depusă de domnul Magearu Vasile, având în vedere 

Legea 185/20.08.2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 
1/2011, Publicat în  Monitorul Oficial nr. 762 din 20 august 2020, prevede la art. 2. „La articolul 

63 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) învățământul 

primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22; 

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai 

mult de 26;”  

(3) „În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul 

maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu 

aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea 

consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile 

alin. (1).”  

(3^1) [ … ] „Clasele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același 

număr de elevi până la finalizarea ciclului de învățământ.” 

 

 

2. Aprobare Raport general privind starea şi calitatea învăţământului din cadrul 

Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” în anul şcolar 2019-2020 

                   Se aprobă Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din cadrul 

Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” în anul şcolar 2019-2020. 

 

3. Aprobare Raport anual de evaluare interna a calității în anul şcolar 2019-2020 

      Se aprobă Raportul anual de evaluare interna a calității în anul şcolar 2019-2020. 

 

4. Aprobare decontare navetă cadre didactice – septembrie 2020 

Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice – septembrie 2020. 
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5. Aprobare aprobare Bilanț contabil -  trimestrul al III-lea 

Se aprobă Bilanțul contabil -  trimestrul al III-lea. 
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