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HOTǍRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAṬIE DIN 19.09.2022 

 

1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei CA din 19.09.2022 cu unanimitate de voturi. 
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi punctajul final de evaluare pe baza fișei de 

autoevaluare/evaluare a personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022. Votul este 
secret, conform art. 10, alineat 5,6 din Metodologia Consiliului de Administrație. 

3. Se aprobă cu unanimitate de voturi punctajul final de evaluare pe baza fișei de 
autoevaluare/evaluare a personalului didactic auxiliar pentru anul școlar 2021-2022. 
Votul este secret, conform art. 10, alineat 5,6 din Metodologia Consiliului de 
Administrație. 

4. Se aprobă încadrarea doamnei profesoare Badiu Niculina pentru anul școlar 2022-
2023, conform aprobării ISJ. 

5. Se aprobă încadrarea domnului professor Gârleanu Ionuț pentru anul școlar 2022-
2023. 

6. Se aprobă programul de lucru al personalului didactic auxiliar. 
7. Se aprobă programul de lucru al personalului nedidactic 
8. Se validează raportul asupra activității educative școlare și extrașcolare desfățurate pe 

parcursul anului 2021-2022, întocmit de domnul profesor Roșca Silviu Iulian, 
responsabil cu activități educative. 

9. Se aprobă componența Comisiei de evaluare pentru selecția cadrelor didactice 
participante la cursurile din cadrul proiectului Erasmus „Viitori cetățeni activi prin 
cetățenie digital”: 
- Profesor Cucu Iulia-Alina- președinte – director adjunct CNAIC 
- Profesor Șerban Anii Lămîița- membru – CNAIC 
- Profesor Măciucă Marius- Colegiul Economic „M. Kogălniceanu” Focșani- 

reprezentant CCD 
- Seccretar comisie – Ploscaru Cristina – CNAIC 

10. Se aprobă componența Comisiei de contestații pentru selecția cadrelor didactice 
participante la cursurile din cadrul proiectului Erasmus „Viitori cetățeni activi prin 
cetățenie digital”: 
- Profesor Poll Emilia – CNAIC- președinte 
- Profesor Panțică George – membru – representant CCD 
- Profesor Maiereanu Alina Gigliola – membru -CNAIC 
- Secretar comisie – Bogdan Liliana -CNAIC 

11. Se aprobă propunerea ca programul orelor din module 2 și 3 să fie redus la 45 minute 
cu pauză de 10 minute deorece elevii navetiști nu au mijloace de transport conform 
programului actual. 
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