
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 386 

Ședința din 18.01.2021 

 

 

1. Reanalizarea Proiectului planului de școlarizare pentru clasa a IX-a în anul școlar 

2021-2022 

Se aprobă, în urma adresei I.S.J. Bacău care solicită un Plan de școlarizare cu cel puțin o 

clasă redusă decât în anul școlar curent, ca Planul de școlarizare să cuprindă un număr de 

6 clase: 2 clase de Filologie, din care o clasă cu Engleză intensiv, 3 clase la Matematică-

Informatică, din care două clase cu Engleză intensiv și una cu Informatică intensiv, o 

clasă de Științe ale naturii cu Engleză intensiv. Pe lângă acestea se adaugă și o clasă de a 

V-a cu Engleză intensiv.  

 

 

2. Aprobare documente manageriale 

Se aprobă: Organigrama, comisiile de lucru, planurile manageriale și operaționale ale 

celor doi directori, cu mențiunea că la nivelul echipei de conducere a avut loc o 

modificare începând cu 11.01.2021. 

 

3. Constituirea Echipei de gestionare a riscurilor pentru anul 2021 

Se aprobă Echipa de gestionare a riscurilor pentru anul 2021: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- membri: Bînțu Vasilica, Lupu Mihaela, Tudor Lavinia, Șerban Otilia, Frățilă 

Alina; 

- secretar: Stanciu Gabriela. 

 

4. Constituirea Comisiei de mobilitate pentru anul școlar 2021-2022 

Se aprobă, în conformitate cu art. 43, alin. 1,3 din O.M.E.C. 5991/11.11.2022 cu 

privire la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, constituirea Comisiei de 

mobilitate pentru anul școlar 2021-2022: 
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- președinte: Rafailă Camelia; 

- membri: Dragomir Ilie, Condurache Mihaela. 

 

 

5. Identificarea posibilității întregirii de normă pentru cadrele didactice titulare din 

unitatea de învățământ 

Se aprobă ca norma didactică a prof. Cosma Alina și prof. Mitroiu  Adina să aibă și 

ore de Literatură universală în următorul an școlar, așa cum au solicitat în scris 

Consiliului de administrație (conform deciziei de numire ca titular) , deși, studiindu-

se Proiectul de încadrare pentru anul școlar 20021-2022 aveau posibilitatea să-și 

întregească norma didactică doar cu ore de Limba și literatura română.  

 

 

6. Aprobare listă cadre didactice care doresc să se înscrie la cursul „Cred”  

Se aprobă lista cadrelor didactice care doresc să se înscrie la cursul „Cred” – 

sesiunea ianuarie 2021: Cercel Maria, Mitroiu Adina, Dragomir Ilie, Șerban Otilia.  

 

 

7. Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plata cu ora personalului didactic de 

predare calificat 

Se aprobă cererile prof. Lungu Daniela, consilier școlar al C.J.R.A.E. Bacău și 

profesor al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, Onești – 2 ore de Logică, 

argumentare și comunicare, și a prof. Ifrim Aliana, profesor al Colegiului Național 

„Dimitrie Cantemir”, Onești, care respectă condițiile de studii – 2 ore de Informatică. 

 

 

8. Aprobare Procedură operațională privind încheierea situației școlare – semestrul I 

Se aprobă Procedura operațională privind încheierea situației școlare – semestrul I. 

 

 

9. Aprobare menținere în activitate ca titular – prof. Moldoveanu Lenuța 

Se aprobă menținerea în activitate ca titular până la vârsta de 65 de ani a prof. 

Moldoveanu Lenuța, conform prevederilor art. 248, alin. 1, din L.E.N. 1/2011. 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 18.01.2021, directorul a 

emis următoarele decizii: 

 

Decizia nr. 8/18.01.2021 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor 

pentru anul 2021: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- membri: Bînțu Vasilica, Lupu Mihaela, Tudor Lavinia, Șerban Otilia, 

Frățilă Alina; 

- secretar: Stanciu Gabriela. 



 

Decizia nr. 7/18.01.2021 privind Constituirea Comisiei de mobilitate pentru anul 

școlar 2021-2022: 

- președinte: Rafailă Camelia; 

- membri: Dragomir Ilie, Condurache Mihaela. 
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