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Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 06.01.2021
La ședința CA din data de 06.01.2021 s-au hotărât următoarele:
 CA aprobă oferta CDȘ (anexa 1)
 CA aprobă, în urma demisiei d-nei Grecu Ioana, deblocarea postului de secretar prin
concurs sau transfer și transformarea postului din secretar III cu studii superioare în
secretar I cu studii superioare, conform legii în vigoare: legea 153/2017 și Hotărârea
286/2011.
 CA aprobă programarea concediilor de odihnă pentru cadrele didactice, didactice
auxiliare și nedidactice.
 CA aprobă componența comisiei paritare la nivel de unitate de învățământ. Membrii: dir.
prof. Filip Mihaela, prof. Niculae Ștefan, lider sindicat prof. Popesc Cornel, vice-lider
secr. Lungoci Elena.
 CA aprobă cererea d-lor Albu Nicolae Gabriel și Albu-Barac Daniela-Elena pentru
transferul fiului lor în clasa pregătitoare A, CNPAȘ, de la Școala Andreiană, începând cu
semestrul II, în anul școlar 2020-2021.
 CA aprobă cererea d-lui Oltean Florin Gheorghe pentru transferul fiului Oltean
Alexandru Ionuț, în clasa pregătitoare a V-a, CNPAȘ, de la Școala Gimnazială Nicolae
Iorga, începând cu semestrul II, în anul școlar 2020-2021.
 În temeiul OMEN 4619/2014, CA aprobă decontarea navetei pentru luna decembrie
2020, pentru cadrele didactice și didactice auxiliare, astfel: Lungoci Elena - 255 de lei.
 CA aprobă cererea doamnei Albu Gabriela pentru decontarea cursului Managementul
Incluziunii Școlare. Decontarea va fi in cuantum de 60%.
 CA aprobă cererea doamnei Bîc Monique pentru decontarea cursului Abilitarea
Corpului de Profesori Metodiști, în valoare de 300 de lei. Decontarea va fi în cuantum de
60%.
 CA aprobă solicitarea doamnei secretar Lungoci Elena pentru achiziționarea unui
laptop performant pentru departamentul secretariat.
 CA aprobă execuția bugetară pe anul 2020.
 CA aprobă propunerile de casare făcute de dl administrator Roman Aurel în valoare de
1469,99 lei.
 CA aprobă cererea d-nei Botezatu Elena de pensionare începând cu data de 01.09.2021.
 CA solicită, în urma sesizării din 09.12.2020, redactarea unui angajament privind relațiile
de comunicare dintre cele două departamente vizate: secretariat și contabilitate.
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