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Nr.   54 /08.06.2022 

HOTǍRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAṬIE DIN 08.06.2022 

1. Se validează încheierea situației la școlare a elevilor pe semestrul al II-lea și anuală 
pentru anul școlar 2021-2022. 

2. Se aprobă următoarele proceduri: 
- Programarea și efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic 

auxiliar și nedidactic 
- Completarea registrelor matricole 
- Actualizarea fișelor de post 
- Întocmirea pontajelor 

3. Se aprobă cererea de decontare a navetei pentru doamna Rogojinaru Mariana 
4. Se aprobă componența Comisiei de organizare a admiterii elevilor în clasa a V-a 

pentru anul școlar 2022-2023: 
- Președinte- prof. Cucu Iulia Alina– director adjunct CNAIC 
- Membri: prof. Oancia Silvia – evaluator matematică 
- Prof. Uleanu Cătălin – evaluator matematică 
- Prof. Marcu Livia- Silvia – evaluator limba română 
- Prof. Voicu Voicuța – evaluator limba română 
- Prof. asistenți – Rădeanu Maria, Țandără Ionuț, Antonescu Claudia, Necula 

Ramona, Mereuță Camelia, Vlăsceanu Roxana,  
- Secretar – Bogdan Liliana 
- Membru- Mereuță Camelia 

5. Se aprobă referatul nr.2731/06.06.2022, de anulare a diplomei de bacalaureat pe 
numele Manole Daniela Mihaela, promoția 1999 și eliberarea unui duplicat tipizat al 
diplomei de bacalaureat. 

6. Se aprobă referatul nr.2640/31.05.2022, întocmit de dl. Ciovîrtă Lucian, care solicită 
înlocuirea laptopului din laboratorul de fizică. 

7.  Se aprobă referatul nr. 2769/07.06.2022, întocmit de doamna Obodariu Gabriela, care 
a solicitat utilizarea unei săli din Corpul C (Centrul Cultural CNAIC) în vederea 
pregătirii lotului de elevi ai CNAIC calificați la faza națională a Olimpiadei ”Tinerii 
Dezbat”. 

8. Se aprobă numirea responsabililor de gestionare PatrimVen- sistemul informatic al 
Ministerului Finanțelor, în urma adresei ISJ Vrancea nr. 4978/30.05.2022: 
- Prof. Săndulescu Andreea Raluca- administrator de interoperabilitate 
- Pătrunjel Cornelia- administrator financiar -utilizator 

 

9. Se aprobă referatul nr.1908/12.05.2022, discutat în ședința Comisiei de analiză a 
ofertelor serviciilor și achizițiilor publice. 



10. Se aprobă cererea nr.2462/26.05.2022, prin care doamna Vișinescu Elena solicită 
utilizarea unei săli, în Corpul C pe timpul verii în vederea organizării de activități 
extrașcolare. 

11. Se amână discutarea cererii nr.2071/17.05.2022, a profesorilor Țîțu Ion, Mereuță 
Camelia și Ioniță Andreea,  după finalizarea etapelor de mobilitate . 

12. Se aprobă referatul nr. 395/26.05.2022, în care se solicită utilizarea sălii de sport a 
CNAIC pentru antrenamentele grupei de volei a CSS Focșani, conform programului 
stabilit. 

13. Se aprobă premierea elevilor olimpici pentru anul 2021-2022 în prima săptămână a 
anului școlar 2022-2023 sub denumirea ”Ziua olimpicilor și absolvenților cuziști”. 
Pentru anul 2022-2023, premierea se va face în preajma festivității de încheiere a 
anului școlar. 
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