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Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 30.10.2020
La ședința CA din data de 30.10.2020 s-au hotărât următoarele:
 CA aprobă ROI al CNPAS cu amendamentele propuse în CP din data de 27.10.2020.
 CA aprobă cererea d-nei Mihai Daniela pentru înscrierea fiicei Mihai Sara Ersilia în clasa
a X-a filologie germană în anul școlar 2020 -2021. Aprobarea cererii este condiționată de
acordul scris al mamei privind consilierea școlară și psihologică.
 În temeiul OMEN 4619/2014, CA aprobă decontarea navetei pentru luna octombrie
2020, pentru cadrele didactice și didactice auxiliare, astfel: Milea Ana – 115,05 de lei,
Lungoci Elena - 323 de lei, Cândulețiu Astrid – 416,57 de lei, Botezatu Elena – 184 lei,
Natea Sofia Ilariana – 184 lei, Popa Cornelia 184 lei, Secu Marinela – 53,33 lei, Bîc
Monique – 140,19 lei.
 CA aprobă implementarea proiectului de finanțare din fonduri europene a dispozitivelor
IT pentru elevi și profesori (valoarea unei tablete este de 200 euro, la care se adaugă
abonamentul la internet pe 24 de luni). Criteriile de acordare sunt:
o Elevi cu CES/dizabilități
o Venituri mici și încadrarea în condițiile de bursă
o Situația familială: familii monoparentale, număr de frați, părinți care au nevoie
de echipament IT pentru a-și desfășura munca
o Media
 Direcțiunea informează CA despre parteneriatul IRID cu ULBS pentru dezvoltarea
abilităților de comunicare în limba engleză pentru elevii de clasa a VI-a. ULBS a livrat
CNPAS 14 tablete pentru elevi și una pentru profesor.
 CA aprobă echipa proiectului ERASMUS:
o Prof coordonator Opriș Ioana
o Director prof. Filip Mihaela
o Contabil Eneotescu Daniela
o Responsabil cu diseminarea și promovarea proiectului
o Responsabil cu monitorizarea și evaluarea internă proiectului
Această echipă nucleu se poate completa cu o echipă de implementare a proiectului,
alcătuită în baza unei scrisori de intenție.
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