
 

Ministerul Educaţiei Naționale 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila 
Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” 

B-dul Alexandru Ioan Cuza Nr. 182 

Cod:810125       Tel/Fax: 0239/615 333 

E-mail:director@cnnb.ro 

http://www.cnnb.ro 

 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 17 din 21.09.2018 

 

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 si actele normative 

modificatoare 

Având în vedere: 

• Procesul- verbal al Consiliului de Administrație din 21.09.2018,  

Consiliul de Administrație hotărăște: 

 

 

 

 

1. C.A. aprobă transformarea a ½ normă de laborant IS post vacant în ½ post administrator 

financiar pentru reîntregirea postului. 

2. C.A. aprobă programul zilnic al directorului si al directorului adjunct.  

3. C.A. aprobă încadrarea pentru anul scolar 2018-2019. Pentru dna Serban A. s-a solicitat 

ISJ Brăila cadru didactic pentru ocuparea orelor libere. 

4. C.A. aprobă următoarele corectii la PCO :  

                                                      prof. Todie S. - 2 ore (de la 01.10.2018) 

                                          prof. Bulgaru-Zlăvog A. – 3 ore 

                                          prof. Mot N.  – 3 ore 

                                          prof. Dewald Doru- 9 ore 

5. C.A. aprobă realizarea planificării concediilor restante până la 31.12.2018 pentru cadre 

didactice si personal didactic auxiliar si nedidactic, iar pentru director si director adjunct 

se aprobă efectuarea concediului restant în zilele de miercuri, respectiv vineri. 

6. C.A. aprobă criteriile de departajare în vederea acordării burselor în anul scolar 2018-

2019. 

7. C.A. aprobă detasare îngrijitor Sălceanu Elena. 

8. C.A. aprobă înlocuirea dlui prof. David Alexandru ca sef al catedrei de istorie-geografie 

cu dna prof. Coman Mariana.  

9.  C.A. aprobă amânarea anului scolar pentru eleva Holban Angelica-Daniela XIIE dacă 

dovedeste că este majoră si prezintă documente medicale care să justifice solicitarea. 

10.  C.A. nu aprobă transferul elevului Zamfir Sevim Cristian de la XIE la XIF. Nu are medie 

11.  C.A. nu aprobă transferul elevei Marinescu Andra XC de la grupa de engleză a dnei 

Ghetu la grupa dnei Mocanu pentru a nu se dezechilibra grupele 

12.  C.A. nu aprobă transferul elevilor Chirpac Ionut si Andreiu Robert Mirel XIIC de la 

grupa de engleză a dnei Ghetu la grupa dnei Mocanu pentru a nu se dezechilibra grupele 

13.  C.A. aprobă acordare calificativ FB dlui Dima Sorin. 

14.  C.A. aprobă pretul de 50 RON/ oră închiriere sala de sport de către persoane individuale 

15.  C.A. aprobă comisia de receptie a bunurilor intrate în cadrul unitătii: prof. Andronic 

Cristian, prof. David Alexandru si prof. Martian Toni. 



16.  C.A. aprobă înscrierea dnei Radu Mirela în comisia proiectului GEO- EXPLORERS în 

calitate de asistent financiar. 

17.  C.A. aprobă verificarea de către conducerea scolii a aspectelor mentionate în solicitarea 

părintilor cls. XC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Iulian Danielescu 


