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Nr.  44 /28.01.2022 

 

HOTǍRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAṬIE DIN 28.01.2022 

 

1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei CA din 28.01.2022. 
2. Se aprobă lista orelor vacante pentru completarea planului de încadrare pentru anul școlar 

2022-2023 după cum urmează: 
- 8 ore limba germană, perioadă determinată, viabilitate 1 an (5 voturi pentru, 2 

împotrivă) 
- Educație tehnologică – 7 ore pe perioadă determinată, viabilitate 1 an, cu condiția 

realizării planului de școlarizare 
- Socio-umane- 7 ore de economie, pe perioadă determinată, viabilitate 1 an și 6 ore de 

educație antreprenorială, pe perioadă determinată, viabilitate un an 
- Educație fizică – 6 ore gimnaziu și 14 ore liceu, pe perioadă determinată (6 voturi și 

un vot pentru perioadă nedeterminată) 
3. Se aprobă lista finală a oelor de optional pentru anul școlar 2022-2023 
4. Se aprobă lista diriginților pentru anul școlar 2022-2023: 

- Clasele a V-a – Voicu Voicuța și Marcu Livia-Silvia 
- Clasa a VIII-a B –  Oprea Mihaela 
- Clasa a IX- a A – Diac Loredana 
- Clasa aIX-a B – Uleanu Cătălin 
- Cșasa a IX-a C – Roșca Silviu-Iulian 
- Clasa aIX-a D – Huțanu Mariana 
- Clasa a IX-a E – Opaiț Ovidiu 
- Clasa a IX-a F – Milea Sorina 

5. Se aprobă calificativul ”Foarte Bine” pentru cei 10 angajați. 
6. Se amână acordarea calificativului pentru Bolovan Paulică până după întrunirea Comisiei 

de Disciplină. 
7. Se propune elaborarea unei proceduri pentru efectuarea serviciului pe școală de către 

cadrele didactice 
8. Se aprobă desfășurarea orelor în sistem online pentru zilele de luni și marți (31.01.2022 și 

01.02.2022, din motive de curățenie și igienizare a claselor și verificarea sursei de acces 
la internet a clselor. 
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