
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 374 

Ședința din 29.09.2020 

 

 

1. Aprobare decontare naveta personal didactic auxiliar  - august 2020 

                  Se aprobă decontarea navetei personalului didactic auxiliar  - august 2020. 

 

2. Aprobare proceduri 

      Se aprobă Procedura specifică privind accesul în unitate, Procedura operațională 

privind organizarea și desfășurarea activităților online, Procedura operațională privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităților didactice online și 

Procedura specifică privind  repartizarea elevilor în clasa a IX-a. 

 

3. Aprobarea utilizare panouri separatoare din plexiglas în sălile de clasa în care nu se 

poate asigura distanțarea de 1 m între elevi 

      Se aprobă utilizarea panourilor separatoare din plexiglas în sălile de clasa în care nu 

se poate asigura distanțarea de 1 m între elevi și achiziționarea acestora pe rând, în funcție 

de bugetul disponibil. 

 

4. Aprobarea modificării duratei orei de curs 

      Se aprobă modificarea duratei orei de curs – 45 de minute, care să includă o pauză de 

10 minute pentru elevi (pauza decalată astfel încât să se evite aglomerarea holurilor, 

băilor, curții școlii) pe lângă pauza de 5 minute dintre ore (timp în care profesorii schimbă 

sălile de clasă). 

 

5. Aprobare cerere Vlădilă Iuliana 

Se respinge  cererea  depusă de Vlădilă Iuliana, prin care solicită transferul elevului 

Vlădilă Sebastian-Constantin în clasa a VI-a la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, 

Onești. 
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       În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 29.09.2020, directorul 

a emis următoarea decizie: 

 

           Decizia nr. 188/29.09.2020 privind modificarea duratei orei de curs – 45 de minute. 

 

           Decizia nr. 187/29.09.2020 privind respingerea  cererii  depuse de Vlădilă Iuliana, 

prin care solicită transferul elevului Vlădilă Sebastian-Constantin în clasa a VI-a la 

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, Onești.. 
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