
 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

MARTIE – SEPTEMBRIE 2020 
1. Aprobări pentru transferul elevilor în alte unități școlare din județ  și din țară: 11(unsprezece). 
2. Aprobări pentru retragerea elevilor care respectă condițiile ROFUIP: 5(cinci). Un elev de la învățământul 

obligatoriu nu a primit aprobare, neavând un motiv întemeiat. 
3. Aprobări pentru transferuri interne : 4 elevi. Nu s-au aprobat 4 cereri, deoarece nu erau îndeplinite 

condițiile din ROFUI-ul unității noastre școlare. 
4. Aprobări pentru transferul elevilor DIN alte unități școlare din județ și din țară : 5 (cinci). 
5. Aprobări pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a profesională și pentru reînscrierea elevilor repetenți: 

17(șaptesprezece) . 
6. Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice pe lunile februarie, martie, iunie. 
7. Aprobare a temelor de proiect pentru examenul de nivel 3. 
8. Aprobarea listelor actualizate lunar cu beneficiarii BURSEI PROFESIONALE. 
9. Aprobarea componenței Comisiei de acordare a ajutorului social 200 euro, a Comisiei de recepție a 

lucrării de investiții ( racordare gaze la atelierele școală), a Comisiei de recepție a materialelor 
achiziționate prin referate de necesitate, a Comisiei de echivare a competențelor lingvistice și digitale din 
cadrul examenului de bacalaureat 2020, a Comisiei de admitere în învățământul liceal, a Comisiilor de 
examen N4și N3 , a Comisiei pentru Testarea personalului didactic fărăstudii corespunzătoare postului, a 
Comisiilor pentru examenele de corigențe , a Comisiei pentru examenul de diferențe. 

10. Avizarea comisiilor cu caracter permanent din școală. 
11. Aprobarea scenariului GALBEN de funcționare a unității școlare. 
12. Aprobarea programului de funcționare în scenariul GALBEN. 
13. Aprobarea calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2019-2020. 
14. Aprobarea CDL-urilor pentru anul școlar 2020-2021. 
15. Aprobarea privind desemnarea persoanei responsabile cu COVID-19 în unitatea școlară. 
16. Aprobarea încetării CIM pentru paznic ateliere și profesor de religie. 
17. Aprobarea cererilor pentru continuitate, a cererilor de detașare, a cererii de continuitate la detașare pentru 

profesorii care îndeplinesc condițiile din Metodologia privind mobilitatea cadrelor didactice. 
18. Aprobarea perioadei de derulare a programului ȘCOALA ALTFEL în perioada 10 – 14.05.2021. 
19. Aprobarea lucrării de reparație la anexa grupului sanitar al cadrelor didactice și la secretariat. 
20. Aprobarea furnizorului de vouchere de vacanță (SODEXO) și a persoanei desemnate cu gestionarea 

acestora. 
21. Aprobarea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de : materiale de curățenie, de dezinfecție, de 

măști de protecție, de mănuși pentru respectarea normelor privind prevenirea îmbolnăvirii cu COVID. 
22. Aprobarea de referate pentru modernizare săli de clasă( parchet și lambriu), pentru achiziționare camere 

web, pentru contract cu cabinetul de medicina muncii, pentru materiale necesare reparațiilor din școală și 
din atelierele școală. 
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