
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 397 

Ședința din 16.03.2021 

 

 

 

 

1. Aprobare/Neaprobare preaviz solicitat de un angajat demisionar 

Se respinge preavizul solicitat de d-na Bînțu Vasilica, respectând prevederile art. 81, 

alin. 7 din Codul Muncii. 

 

2. Aprobare/Neaprobare Procedură operațională privind ocuparea unui post vacant didactic 

auxiliar/nedidactic prin transfer 

Se aprobă Procedura operațională privind ocuparea unui post vacant didactic 

auxiliar/nedidactic prin transfer, cod PO-02.02.2 și ca postul de administrator financiar să 

fie ocupat prin transfer în interes de serviciu, în conformitate cu prevederile Legii cadru 

153/2017 privind salarizarea personalului didactic din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 32, alin. 1 și O.M.E.C. 5447/2020 privind aprobarea 

R.O.F.U.I.P., cât și conform Procedurii operaționale privind ocuparea unui post vacant 

didactic auxiliar/nedidactic prin transfer. 

În situația în care instituția bugetară refuză transferul angajatului solicitat în interes de 

serviciu, directorul unității de învățământ va demara procedura de ocupare a postului 

vacant prin transfer la cerere. 

 

3. Aprobare/Neaprobare Comisie de organizare și administrare a Evaluării Naționale la 

clasa a VI-a din unitatea de învățământ 

Se aprobă componența Comisiei de organizare și administrare a Evaluării Naționale la 

clasa a VI-a din unitatea de învățământ: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- secretar: Panfil Otilia; 

- membri: 

a. Limba și literatura română: Cosma Alina, Olaru, Ioana; 

b. Matematică și Științe: Jupenschi Gabriela, Basoc Lenuța, Rafailă Camelia. 

- administrator de test: Piștea Daniela, Agachi Lăcrămioara; 
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- asistenți: Paizan Carmen, Dragomir Ilie, Dumitrașcu-Dascălu Roxana, Șerban Otilia, 

Drug Crina, Onofrei Luminița; 

- evaluatori: Mitroiu Adina, Ariton Iulia, Codreanu Ovidiu, Bușui Anca, Mocanu 

Cristina 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 16.03.2021, directorul 

a emis următoarele decizii: 

 

Decizia nr. 54/17.03.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al 

doamnei Bînțu Vasilica, administrator financiar, începând cu data de 17 martie 2021, 

conform art. 81, al. (7) din Codul Muncii. 

 

Decizia nr. 56/17.03.2021 privind constituirea  comisiei de organizare și 

administrare a Evaluării Naționale la clasa a VI-a, an școlar 2020-2021. 
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