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HOTĂRÂREA   Nr. 15 din 21.08.2017 

 

În baza: 

• Art.10 din Metodologia cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar  aprobat cu OMEN 4619/22.09.2014 

Având în vedere: 

• Procesul verbal al Consiliului de Administrație din 21.08.2017, 

Consiliul de Administrație hotărăște: 

 

 

1. Aproba detasarea in interesul invatamantului a domnilor profesori petru anul scolar 

2017-2018: 

-prof. Moraru Florin pe catedra de fizica 18 ore/saptamana in anul scolar 

-prof. Tanase Lucian Octav pe catedra de fizica 10 ore/saptamana 

-prof. Enache Nicoleta pe catedra de chimie 10 ore/ saptamana (acord de principiu pana 

la sosirea acordului de la Insuratei) 

2. Aproba cererea d-nei Banica M. ( referat nr. 3776 din 27.07.2017) pentru aprobare 

comisie receptive bunuri intrate in cadrul unitatii 

3. Aproba cererea d-nei Banica M.( referat 3752 din 25.07.2017) pentru comisie receptive 

lucrari de reparatii curente, reparatii capitale, lucrari de investitii si servicii privind 

securitatea la incendiu 

4. Aproba testarea pentru clasa a V a( completare 10 locuri) in data de 06.09.2017 si 

inscrieri pentru testare la clasa a V a in perioada 28 august 2017- 4 septembrie 2017 

5. Aproba responsabili catedre  pentru anul scolar 2017-2018, conform referat intocmit de 

d-na Petrescu S. nr 3769 din 26.07.2017 cu modificarea : prof. Toncea C. in locul d-nei 

Arici L. la catedra de informatica. 

6. Aproba comisii cu caracter permanent, temporar si ocazional in anul scolar 2017-2018, 

conform referat 3768 din 26.07.2017 intocmit de d-na dir. adj. Petrescu S. cu modificari: 

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii are membrii: Maneca Nicoleta-

coordonator, Arici Liliana, David Alexandru, Bogatu Adriana, Pavel Corina, Pirlog 

Carmen si Ion Monica si fara comisia de disciplina. 

7. Aproba contract de ignifugare pod ( Contract prestari servicii nr. 107, incheiat la 

12.06.2017) 

8. Aproba contract iluminat de siguranta ( Contract nr. 3744 din 20.07.2017) 



9. Aproba contract de sponsorizare S.C. Telecom Romania Communications S. A pentru 

un an pentru “Catalog Electronic” 

10. Aproba procedura repartizare elevi clasa a IX a pentru anul scolar 2017-2018 

11. Aproba solicitarea 3 ( trei) solicitari pentru completarea locurilor la clasa a IX a A( 

inclusiv a d-nei Zilisteanu Nicoleta) 

12. Ia la cunostinta de dreptul legal potrivit Codului Muncii pentru trecerea la o noua 

transa de vechime a d-nei Serban A. ( solicitarea d-nei Todiras P. ) si aproba 

13. Amana pentru o noua sedinta C.A. solicitarea d-lui Andronic C. pentru eliberarea 

calificativ partial pentru anul scolar 2016-2017, din cauza de lipsa cvorum 

14. Aproba solicitarea lui Vestan Ionut pentru reinscriere in clasa a XI a ( conform 

ROFUIP art. 104) 

15. Aproba solitarea d-nei Banica M. pentru inlocuirea d-lui Dima S. cu d-l  Mazalu O.( 

d-l Dima S. fiind in concediu odihna) pentru recptie lucrari reparatii 

16. Ia la cunostinta de faptul ca C.N.N.B  a mai castigat un proiect european 

S(t)imulating European Identity- Erasmus Plus si aproba solicitarea d-nei Mocanu L. 

pentru suplimentarea cu un membru pentru implementarea proiectului in persoana d-lui 

Toncea C. 

17. Aproba comisie disciplina : presedinte : dir. adj. dr. Petrescu S. si membrii: Dewald 

D., Dimov A., Mîneca N., Ionescu M. pentru petitia din data de 08.08.2017 cu nr. 3859 si 

aproba solicitare comisie externa pentru reevaluarea notelor la lb. romana si matematica 

la clasa a VI a. 
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