
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 384 

Ședința din 17.12.2020 

 

 

1. Aprobarea ofertei de CDȘ-uri pentru anul școlar 2021-2022 conform Ordinului MEC 

nr. 5915/02.11.2020 art. 12 alin. (3) 

Se aprobă oferta de CDȘ-uri pentru anul școlar 2021-2022 conform Ordinului MEC 

nr. 5915/02.11.2020 art. 12 alin. (3). 

 

 

2. Decontare naveta personal didactic pentru luna octombrie 2020 

Se aprobă decontare naveta personal didactic pentru luna octombrie 2020 – octombrie 

2020 – Seceleanu Cristina. 

 

3. Stabilire criterii specifice pentru selecția beneficiarilor Programului național „Școala 

de acasă” 

            Doamna director prezintă situația dispozitivelor electronice și a conexiunii la internet 

pentru elevii din școala noastră. Deoarece în urma centralizării datelor rezultă că sunt 3 

elevi care nu au nici dispozitiv electronic și nici conexiune la internet, ținând cont că școala 

are repartizate 10 tablete, se impune stabilirea unor criterii specifice pentru repartizarea 

acestora. În conformitate cu prevederile din Procedura operațională privind modul de 

aplicare a Programului național „Școala de acasă” de către unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din județul Bacău, înregistrată cu nr. 1784/03.09.2020 doamna director 

propune ca tabletele să fie repartizate în ordine:  

 Elevilor care nu dispun de dispozitiv electronic propriu (laptop și tabletă) și nici de 

conexiune la internet 

 Elevilor care provin din familii care au mai mulți frați și un singur dispozitiv 

electronic pe care îl folosesc la comun. 

Se aprobă repartizarea tabletelor conform criteriilor menționate mai sus.  

 

 

4. Aprobare achiziții  realizate din excedent bugetar de venituri și cheltuieli pentru anul 

2020 
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     Se aprobă achiziții  realizate din excedent bugetar de venituri și cheltuieli pentru anul 

2020, cât și din fonduri provenite din alte fonduri de cheltuieli: 

- Lucrare montare sistem de supraveghere – 44549 de lei; 

- Tablete grafice (23 de bucăți) – 20698 de lei; 

- Calculatoare All-in-one (19 bucăți) – 76608 de lei. 
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