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Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 25.11.2020
La ședința CA din data de 25.11.2020 s-au hotărât următoarele:
 În temeiul OMEN 4619/2014, CA aprobă decontarea navetei pentru luna noiembrie
2020, pentru cadrele didactice și didactice auxiliare, astfel: Lungoci Elena - 272 de lei.
 CA aprobă Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 (anexa 1). CA
hotărăște în unanimitate să nu propună 1 clasă cu profil educatori-puericultori. Astfel se
propun următoarele clase pentru anul școlar 2021 – 2022:
o 1 clasă pregătitoare limba română – 25 elevi
o 1 clasă pregătitoare limba germană - 25 elevi
o Clasa a V-a – 1 clasă – 28 elevi
o Clasa a IX-a – 2 clase profil pedagogic, specializarea educatori-învățători – 56 elevi
- 1 clasă profil umanist, specializarea filologie – bilingv limba engleză –
28 elevi
- 1 clasă secția germană, profil pedagogic, specializarea educatori –
învățători – 28 elevi
- 1 clasă secția germană, profil umanist, specializarea filologie – 28
elevi
 CA validează rezultatele concursului de ocuparea posturilor vacante astfel:
o Pentru 10 ore TIC – Ionușiu Horea (nota 8,50)
o Pentru 6,82 ore socio-umane (rezervate CIC) – Iuga Alina (nota 8,30)
 CA aprobă propunerea d-nei contabil Eneotescu Daniela de a constitui o comisie de
inventariere și de stabilire a modului de a efectua inventarierea (prin măsurare, cântărire și
numărare a tuturor obiectelor existente în inventarul instituției de învățământ).
 CA aprobă componența comisiei de inventariere pentru anul școlar 2020 - 2021:
 Președinte: dir. adj. Pașcalău Flavius
o Membrii: Prof. Niculae Ștefan
 Prof. Vulcu Liliana
 Prof. Pitko Paul
 CA aprobă propunerile de casare făcute în anul calendaristic curent în valoare de 2860
lei.
 CA nu aprobă, din lipsă de locuri, cererea doamnei Ciobanu Florentina pentru
transferul fiicei Stroia Georgia în clasa pregătitoare, secția germană, în anul școlar 20202021.
 CA aprobă cererea d-nei Chibelean Alexandra pentru transferul fiilor: Chibelean
Gabriela în clasa a I-a secția germană, Chibelean Irina Maria în clasa a III-a secția
germană și Chibelean Alexandru Mihai în clasa a V-a, în anul școlar 2020-2021, ca
urmare a repatrierii din Germania.
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