
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 394 

Ședința din 26.02.2021 

 

 

 

 

1. Prezentarea Raportului Comisiei de cercetare disciplinară nr. 490/24.02.2021 și 

stabilirea sancțiunilor 

În cadrul ședinței Consiliului de administrație din data de 26.02.2021 a fost prezentat 

Raportul Comisiei de cercetare disciplinară nr. 490/24.02.2021 cu privire la 

prezumatele fapte reclamate de doamna Bîndar Marcela, mama elevului Bîndar 

Valentin, săvârșite de domnul profesor Ifrim Sorin. Comisia de cercetare disciplinară 

apreciază că, în urma analizei efectuate, nu s-a putut stabili, în concordanță cu 

legislația în vigoare, că faptele reclamate de familia Bîndar ar fi produs consecințe 

relevante asupra elevului Bîndar Valentin. 

Membrii comisiei nu au propus nicio sancțiune, deoarece, conform prevederilor art. 

281, alin. 1: „Pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar, 

propunerea de sancționare se face de către director sau de cel puțin 2/3 din numărul 

total al membrilor Consiliului de administrație”, însă au făcut domnului profesor o 

serie de recomandări: 

 Alegerea cu mai mare atenție a conținuturilor evaluate, astfel încât să nu 

existe posibilitatea contestării acestora;  

 Eficientizarea relației elev – profesor - părinte; 

 Respectarea prevederilor Regulamentului Intern, nr. 1824/08.09.2020. 

În cadrul ședinței Consiliului de administrație, la care au fost prezenți 6 (șase) 

membri, directorul unității propune membrilor Consiliului de administrație 

sancțiunea disciplinară Observație scrisă, conform art. 45 din Regulamentul Intern, 

nr. 1824/08.09.2020, al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” și art. 280, alin. 2 

din Legea 1/2011. Propunerea directorului a fost respinsă cu 5 voturi „împotrivă”, 

procedura de vot s-a desfășurat conform prevederilor art. 96, alin. 8 din Legea 

1/2011. 

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 394/1/26.02.2021, este de a nu -l 

sancționa pe domnul profesor Ifrim Sorin ca urmare  a concluziilor din Raportul 
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Comisiei de cercetare disciplinară și a deciziei luate în ședința Consiliului de 

administrație în urma votului secret  desfășurat conform prevederilor art.96, alin. (8) 

din Legea 1/2011. 

 

2. Aprobarea scenariului de funcționare a unității de învățământ 

Se aprobă scenariul verde de funcționare a unității de învățământ conform 

prevederilor în vigoare și ratei de infectare pentru Municipiul Onești . 

 

 

 

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 26.02.2021, directorul a 

emis următoarele decizii: 

 

Decizia nr.  394/1/26.02.2021 privind nesancționarea domnul profesor Ifrim Sorin ca 

urmare  a concluziilor din Raportul Comisiei de cercetare disciplinară.  

 

Decizia nr.  83/26.02.2021 privind aprobarea scenariul verde de funcționare a unității de 

învățământ conform prevederilor în vigoare și ratei de infectare pentru Municipiul Onești . 
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