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Nr.        /21.10.2022 

 

HOTǍRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAṬIE DIN 21.10.2022 

 

1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei CA din 21.10.2022 cu unanimitate de voturi. 
2. Se aprobă organigrama CNAIC cu numărul de înregistrare 5463/18.10.2022. 
3. Se aprobă referatul nr. 5375/17.10.2022, referitor la necesitatea aprobării desființării 

corpului B aflat în stadiu avansat de degradare. 
4. Se aprobă planul de acțiune antibullying pentru anul școlar 2022-2023, cu nr. De 

înregistrare 5377/17.10.2022.  
5. Se aprobă referatul de necesitate nr. 5299/12.10.2022, întocmit de dl. Ciovîrtă Lucian. 
6. Se aprobă referatul de necesitate nr. 5300/12.10.2022, întocmit de dl. Ciovîrtă Lucian, 

referitor la dotări laborator informatică. 
7. Se adduce la cunoștința membrilor CA contractual de asistență juridică nr. 

5464/18.10.2022, referitor la reprezentarea juridică a CNAIC în procesul cu dna Boicu 
Ana-Maria. 

8. Se aprobă tematica ședințelor de Consiliu profesoral, cu nr. 5897/20.10. 2022. 
9. Se aprobă cererea nr. 5445/07.10.2022, întocmită de dl. Țîțu Ion, referitor la dotarea 

catedrei de informatică. 
10. Se aprobă referatul nr. 5970/21.10.2022, referitor la achiziționarea de materiale pentru 

dotarea catedrei de limba engleză. 
11. Se aprobă referatul nr. 5972/21.10.2022, referitor la achiziționare ade materiale pentru 

catedra de geografie. 
12.  Se aprobă refreratul nr. 5901/20.10.2022, referitor la achiziționarea de materiale 

pentru catedra de științe. 
13. Se aprobă referatul nr. 5825/19.10.2022, referitor la achiziționarea de materiale pentru 

catedra de matematică. 
14. Se aprobă referatul nr. 5966/21.10.2022, referitor la achiziționarea de materiale pentru 

catedra de limba franceză. 
15. Se aprobă raportul asupra stării învățământului pentru anul școlar 2021-2022, cu nr. 

5854/20.10.2022. 
16. Se aprobă planificarea calendaristică a concediilor de odihnă pentru personalul 

didactic de predare în anul școlar 202-2023, cu nr. 5915/21.10.2022. 
17. Se aprobă un număr de 457 de burse, conform procesului verbal al ședinței Comisiei 

de burse cu nr. 5390/21.10.2022. 
18. Nu se aprobă burse de merit pentru 2 elevi di Republica Moldova. Se va înainta adresă 

către Ministerul Educației pentru a se lămuri statutul celor 2 elevi. 
19. Se aprobă Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității:  
- Săndulescu Andreea 
- Cucu Alina 
- Roșca Silviu-Iulian 



- Sîrghie Daniela 
- Lupu Alis 
- Gaidargi Monica 
- Rădeanu Maria (psiholog) 
- Grigoriu Ramona (reprezentant părinți) 
- Reprezentant elevi 

20. Se aprobă cu unanimitate de voturi Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității: 
investigare a abaterilotr disciplinare comise de personanlul școlii: 
- Coordonator – Badiu Niculina 
- Membri: Ciovîrtă Lucian, Șrban Anii Lămîița, Opaiț Ovidiu -Octavian. 

21. Se aprobă Comisia de investigare a abaterilor disciplinare comise de elevi: 
- Cucu Alina 
- Teodoe Mihai 
- Obodariu Gabriela 
- Huțanu Mariana 
- Opaiț Ovidiu-Octavian 
- Paraschivoiu Daria – reprezentant elevi 

22. Se aprobă suplimentarea ordinii de zi a ședinței CA. 
23. Se aprobă planul managerial pentru anul școlar 2022-2023. 
24. Se aprobă Regulamentul intern al CNAIC pentru anul școlar 2022-2023. 
25. Se aprobă responsabilul cu întocmirea și evidența documentelor proiectului Erasmus+ 

„Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală”. 
26. Nu se aprobă cererea nr. 5822/19.10.2022, de transfer a elevei Mihai Florentina 

deoarece nu se respectă criteriul mediei.  
27. Se aprobă cererea nr. 5145/07.10.2022 a dl. Roșca Silviu-Iulian, de înscriere la gradul 

didacti I. 
28. Se aprobă Comisia de inventariere anuală a întregului patrimoniu al CNAIC, pentru 

anul școlar 2022-2023: 
- Cucu Iulia-Alina – director adjunct 
- Ciovîrtă Lucian- informatician 
- Roșca Silviu-Iulian 
- Teodor Mihai 
- Ene Daniela- laborant 
- Ppescu An-Luiza - bibliotecar 
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