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HOTǍRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAṬIE DIN 09.09.2022 

 

1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei CA din 09.09.2022 cu unanimitate de voturi. 
2. Se discută adresa nr. 4047/05.09.2022, întocmită de Comitetul de părinți al clasei a 

IX-a D, cu referire la schimbarea încadrării la matematică. Se soluționează adresa prin 
nota explicativă oferită de dl. Prof. Uleanu Cătălin care spune că nu mai dorește orele 
suplimentare de la clasa a IX-a D. 

3. Se aprobă încadrarea personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023. 
4. Se amână decizia pentru preluarea orelor de limba română de la clasa a IX-a B de 

către doamna profesoară Hurmuzache Nicoleta până la consultarea doamnei 
profesoare Neagu Mihaela. 

5. Se aprobă componența nominală a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare 
metodologică a dezviltării sistemului de control intern managerial în anul școlar 2022-
2023: 

- Președinte- Cucu Iulia Alina, director adjunct 
- Secretar- Ploscaru Cristina 
- Membri: Pătrunjel Cornelia, contabil șef 
- Bîndar Vasile, administrator de patrimoniu 
- Popescu Luiza, bibliotecar 
- Ene Daniela, laborant 
- Prof. Badiu Niculina , responsabil CEAC 
- Prof. Necula Ramona 
6. Se aprobă componența nominală a Comisiei de Securitate și sănătate în muncă și 

pentru situații de urgență: 
- Președinte- prof. Săndulescu Andreea, directorul unității 
- Secretar – Bîndar Vasile 
- Membri: prof. Cucu Iulia Alina, director adjunct 
- Prof. Roșca Silviu, professor educație fizică 
- Prof. Norocea Ana-Maria, professor limba română 
- Mihai Caliopia, asistent medical 
- Ene Daniela, reprezentatntul personalului didactic auxiliar 
- Ionașcu Vasile, reprezentantul personalului nedidactic 
7. Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru curriculum: 
- Limba și literature română- prof. Marcu Livia Silvia 
- Matematică și științe – prof. Oancia Silvia și prof. Poll Emilia 
- Limbi Moderne – prof. Porumb Manuela 
- Om și societate – prof. Șerban Lămîița și prof. Lupu Alis 



- Educație plastic și educație muzicală – prof. Opaiț Ovidiu Octavian 
- Tehnologii, TIC și educație tehnologică – prof. Mereuță Camelia 
- Educație fizică – prof. Roșca Silviu 
8. Se aprobă cererile de decontare a navetei pentru următoarele cadre didactice:  prof. 

Porumb Manuela, cererea nr. 4219/05.09. 2022 și prof. Milea Sorina, cererea nr. 
4220/09.09.2022. 

9. Nu se aprobă cererile de decontare a navetei pentru personalul nedidactic, Rîmniceanu 
Valerica și Bercaru Aurel, deoarece nu există cadru legal. 

10. Se aprobă componența Comisiei de acordare a burselor în anul școlar 2022-2023: 
- Președinte- prof. Diac Loredana 
- Membri: prof. Necula Ramona, prof. Ulenu Cătălin, prof. Ciovîrtă Lucian, Ploscaru 

Cristina (sectretar șef), Bogdan Liliana (secretar). 
11. Se aprobă componența Comisiei cu responsabilități în managementul sistemului 

informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) pentru 2022-2023: 
- Președinte – prof. Săndulescu Andreea, director 
- Administrator SIIIR – Ciovîrtă Lucian, informatician 
- Membri: Ploscaru Cristina, secretar șef 
- Bogdan Liliana, secretar 
- Pătrunjel Cornelia, contabil șef 
- Bîndar Vasile, administrator de patrimoniu 
- Prof. Oancia Silvia, responsabil monitorizare activități extarșcolare 
- Prof. Cucu Iuli Alina, director adjunct 
12. Se aprobă componența Comisiei de verificarea a actelor de studii: 
- Președinte – prof. săndulescu Andreea, director 
- Membri: Ploscaru Cristina, secretar 
- Prof. Ciovîrtă Lucian, informatician 
13. Se aprobă componența Comisie de promovare a aimaginii școlii și gestionare a site-

ului: 
- Prof. Săndulescu Andreea, director 
- Prof. Cucu Iulia Alina, director adjunct 
- Prof. Sîrghie Daniela 
- Prof. Oancia Silvia 
- Prof. Obodariu Gabriela, coordinator 
- Prof. Ciovîrtă Lucian, responsabil gestionare site 
- Prof. Oprea Tiberiu, club robotică 
- Prof. Oprea Mihaela, club robotică 
14. Se aprobă componenșa Comisiei de acordare a produselor lactate și de panificație 

pentru elevii din clasele V-VIII: 
- Responsabil – Ene Daniela (Popescu Ana-Luiza -supleant) 
- Membri: Rîmnicanu Valerica, Cheșnoiu Tincuța, Maftei Ionica, Vulpoiu Mariana, 

îngrijitori 
- Bercaru Aurel, paznic CNAIC 
15. Se aprobă componența Comisiei pentru programe și proiecte educative pentru anul 

școlar 2022-2023: 
- Prof. Necula Ramona – coordinator 
- Prof. Obodariu Gabriela- membru, responsabil la clasele a IX-a și a XII-a 
- Prof. Vișinescu Elena, membru, responsabil la clasele a X-a 
- Prof. Mereuță Camelia, membru, responsabil la clasele a XI-a 
- Prof. Diac Loredana, membru, responsabil gimnaziu 



16. Se aprobă reasponsabilul cu manualele școlare în anul 2022-2023 în persoana doamnei 
Popescu Ana-Luiza, bibliotecarul unității. 

17. Se aprobă componența Comisiei de întocmire a graficului de asigurare a serviciului pe 
școală: 

- Președinte – prof. Cucu Iulia Alina, director adjunct 
- Membri: prof. Roșca Silviu Iulian 
- Prof. Sîrghie Daniela 
18. Se aprobă cererea nr. 4012/02.09.2022, de acordare a dirigenției la clasa a IX -a F, 

doamnei profesoare Milea Sorina. 
19. Se aprobă cererea nr. 4013/02.09.2022, de acordare a disigenției la clasa a XII-a E, 

domnului professor Roșca Silviu- Iulian. 
20. Se aprobă graficul de repartizare a claselor pe săli pentru anul școlar 2022-2023. 
21. Se aprobă ca numărul de învoiri pentru elevi să fie de maxim 8 ore pe modul. 
22. S-a aprobat în Consiliul de Administrație a ISJ adresa nr. 3965/31.08.2022, cu referire 

la suplimentarea numărului de locuri pentru elevii admiși în sesiunea de transferuri din 
august 2022.  

23. Se aprobă cererea nr. 3996/01.09.2022, în care se solicită ca elevul Ciotea George 
Darius, de la clasa a IX-a A, să participle la ore în regim online. 

 

  

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. ANDREEA SǍNDULESCU 

 

 


