
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 401 

Ședința din 16.04.2021 

 

 

 

 

1. Aprobare adresa nr. 20154/13.04.2021 înaintată de Primăria Municipiului 

Onești către unitatea noastră  

Se aprobă eliberarea a 7 sali de clasă și darea acestora în folosință Școlii Gimnaziale  

„Ghișă Mocanu”, Onești, ca urmare a intrării acesteia într-un program de reabilitare, 

conform adresei 20154/13.04.2021 venită de la Primaria Municipiului Onești. Se 

aprobă și alocarea a altor 2 spatii pentru relocarea cancelariei și a Compartimentelor 

Secretariat+Contabilitate +Birou director.  

 

2. Aprobare componența Comisiei atestat a competentelor profesionale ale 

absolventilor claselor de mate-info-informatică,  an școlar 2020-2021 

Se aprobă componența Comisiei atestat a competentelor profesionale ale absolventilor 

claselor de mate-info-informatică,  an școlar 2020-2021, conform OMECI 4843/2009: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- vicepreședinte: Melinte Carmen – C. N. „Grigore Moisil”, Onești; 

- secretar: Piștea Daniela; 

- membri: Panfil Otilia și Ifrim Aliana. 

 

3. Aprobare componența Comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor din 

cadrul examenului pentru obținerea atestatelor de competență lingvistică, an 

scolar 2020-2021 

Se aprobă Comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor din cadrul 

examenului pentru obținerea atestatelor de competență lingvistică, an scolar 2020-

2021, conform OM 5460/31 08.2020: 

- președinte: Sticlaru Dana; 
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- secretar: Filip Felicia; 

- membri: Ariton Iulia, Drug Crina, Dumitrascu-Dascălu Roxana, Frățilă Alina, Olaru 

Ioana. 

 

4. Aprobare Procedură specifică privind acordarea burselor de performantă, 

merit, studiu, ajutor social conform Ordinului 5576/2011 cu modificarile 

ulterioare 

Se aprobă Procedură specifică privind acordarea burselor de performantă, merit, 

studiu, ajutor social conform Ordinului 5576/2011 cu modificarile ulterioare. 

 

5. Aprobare componența Comisiei de acordare a burselor de performantă, merit, 

studiu, ajutor social 

Se aprobă componența Comisiei de acordare a burselor de performantă, merit, studiu, 

ajutor social: 

- președinte: Sticlaru Dana; 

- responsabil: Boros Marian, administrator financiar – economist Gogu Ana; 

- secretar: Popa Vasilica; 

- membri: Agachi Lăcrămioara, Dragomir Ilie. 

 

6. Stabilirea unor criterii specifice de acordare a burselor de merit conform art. 20 

din O.M.E.N. nr 5576/2011 actualizat 

Se aprobă criterii specifice de acordare a burselor de merit conform art. 20 din 

O.M.E.N. nr 5576/2011 actualizat. 

Se aprobă următoarele: 

a. Pentru bursele de merit: 

           În caz de egalitate, departajarea elevilor aflați pe ultimul loc: 

           - Rezultate obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare; 

           - Participarea la activități de voluntariat, cultural-artistice, sportive, etc. 

organizate de unitatea de învățământ. 

       b. Pentru bursele de ajutor social, pentru criteriul b) elevi din mediul rural, care 

sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o 

unitate de învățământ din localitatea de domiciliu. 

            -  vor primi elevii din mediul rural, in ordinea crescătoare a veniturilor 

(conform anexei). 

 

 

7. Aprobare cerere nr.  911/15.04.2021 prin care se solicită ca numărul de burse 

pentru învățământul gimnazial/liceal să fie acordat respectându-se principiul 

proporționalității 



Se aprobă cererea nr.  911/15.04.2021 prin care se solicită ca numărul de burse pentru 

învățământul gimnazial/liceal să fie acordat respectându-se principiul 

proporționalității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 16.04.2021, directorul 

a emis următoarele decizii: 

 

Decizia nr. 90/16.04.2021 privind constituirea Comisiei de organizare a examenului 

de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-

informatică din unitatea de învățământ Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, 

sesiunea 2021. 

Decizia nr. 91/16.04.2021 privind constituirea Comisiei de organizare a examenului 

pentru obținerea atestatului de competență lingvistică de către absolvenții claselor cu 

studiul intensiv al limbii engleze din unitatea de învățământ Colegiul Național „Dimitrie 

Cantemir” Onești, sesiunea 2021. 

 Decizia nr. 81/31.03.2021 privind componența Comisiei de acordare a burselor și a 

altor forme de sprijin material pentru elevi în anul școlar 2020-2021. 
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DIRECTOR, 
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