
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 387 

Ședința din 29.01.2021 

 

 

1. Aprobare completare normă didactică 

Se aprobă următoarele solicitări de completare normă didactică, conform 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, art. 26, 

alin. 5: 

- 2 ore de Literatură universală pentru prof. Cercel Maria, profesor titular al 

Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, Onești; 

- 5 ore de Informatică și T.I.C. pentru prof. Jipa Mirela, profesor titular al Liceului 

cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești;  

- 2 ore de Chimie pentru prof. Nedelescu Mirela, profesor titular al Liceului cu 

Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești și al Liceului Tehnologic „Petru Poni”, 

Onești. 

 

2. Aprobare cerere pensionare  

Se aprobă pensionarea prof. Tutunea Mariana, începând cu 01.09.2021, care 

îndeplinește condițiile legale conform art. 29, alin. 1, 2, 3 din Metodologia cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar în 

anul școlar 2021-2022. 

 

3. Aprobare Comisie de organizare și verificare a cunoștințelor elevilor la limba 

engleză/informatică pentru examenul de diferență 

Se aprobă componența Comisiei de organizare și verificare a cunoștințelor elevilor la 

limba engleză/informatică pentru examenul de diferență: 

- Președinte: Sticlaru Dana; 

- Membri: Frățilă Alina, Ariton Iulia (Limba engleză), Piștea Daniela, Ifrim Aliana 

(Informatică); 
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4. Aprobare calificative anuale – personal nedidactic – anul 2020 

Se aprobă calificativul „Foarte bine” pentru toate cele 13 cadre nedidactice evaluate, 

respectându-se procedurile în vigoare. 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 29.01.2021, directorul a 

emis următoarele decizii: 

 

      Decizia nr. 387/1/29.01.2021 privind completarea normei didactice, pe perioadă 

determinată, cu 2 ore de Literatură universală pentru prof. Cercel Maria, 

profesor titular al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, Onești.  

 

      Decizia nr. 387/2/29.01.2021 privind completarea normei didactice, pe perioadă 

determinată, cu 5 ore de Informatică și T.I.C. pentru prof. Jipa Mirela, pro fesor 

titular al Liceului cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești.  

 

Decizia nr. 387/3/29.01.2021 privind completarea normei didactice, pe perioadă 

determinată, cu 2 ore de Chimie pentru prof. Nedelescu Mirela, profesor titular 

al Liceului cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești și al Liceului 

Tehnologic „Petru Poni”, Onești. 

 

Decizia nr. 387/4/29.01.2021 privind pensionarea prof. Tutunea Mariana, 

începând cu 01.09.2021, care îndeplinește condițiile legale conform art. 29, alin. 

1, 2, 3 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de 

predare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022. 
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