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Hotărârile consiliului de administrație
Ședința din 05.04.2016
1. Constituirea Comisiilor de organizare și desfășurare a inspecțiilor la clasă ale activităților

didactice proiectate și organizate de către candidații depun cerere pentru pretransfer
Se constituie Comisiile de organizare și desfășurare a inspecțiilor la clasă a activităților didactice proiectate
și organizate de către candidații depun cerere pentru pretransfer după cum urmează:
- pentru postul didactic ÎNVĂȚĂTOR / INSTITUTOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR/PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR :
a) preşedinte: prof. DAN ZAHARIA, director, profesor, titular, gradul didactic I
b) evaluatori:
1) MIHAELA BOLOCAN, profesor învățământ primar, gradul didactic I
2) COZMA LAURA, profesor învățământ primar, gradul didactic I
- pentru disciplina FIZICĂ
a) preşedinte: prof. DAN ZAHARIA, director, profesor, gradul didactic I
b) evaluatori:
1) GABRIELA-MARGARETA PAMFILE, profesor, gradul didactic I, cu specializarea chimie-fizică
2) prof. URSACHI CARMEN, profesor, gradul didactic I, cu specializare matematică-fizică
- pentru disciplina EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ
a) preşedinte: prof. GHEORGHE SBÎRCEA, profesor, gradul didactic I
b) evaluatori:
1)
FELICIA DUMITRAȘCU PĂUN , profesor, gradul didactic I, cu specializare în profilul postului;
2)
DAN ZAHARIA, director, profesor, titular, gradul didactic I

2. Încetarea contractului de muncă pe perioadă nedeterminată a doamnei ABALAȘE I ELENA,
angajarea pe perioadă determinată şi salarizarea acesteia

• Începând cu data de 01.04.2016 contractul individual de muncă al salariatei ABALAȘEI ELENA, încheiat
cu aceasta pe perioadă nedeterminată, încetează de drept, iar postul pe care îl ocupă devine vacant.

• Începând cu data de 01.04.2016 şi până la data ocupării postului prin concurs dar nu mai mult 31.08.2016,
doamna ABALAȘEI ELENA, pensionară, se angajează, cu contract de muncă pe perioadă determinată, pe postul
de îngrijitoare rămas vacant prin încetarea de drept a contractului de individual de muncă al acesteia.

•

Pe durata executării contractului individual de muncă pe perioadă determinată, doamna ABALAȘEI

ELENA se salarizează potrivit legii și cumulează pensia cu salariu.
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3. Aprobarea listei cu obiectele de inventar propuse a fi casate, listă propusă de către Comisia de
inventariere, casare şi declasare a elementelor de activ şi de pasiv
Lista cu obiectele de inventar propuse a fi casate
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4. Măsuri organizatorice cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor din unitate pe
perioada 9 – 17 aprilie 2016
[perioadă în care directorul unității de învățământ, prof. DAN ZAHARIA, și directorul adjunct, prof. MARIA
ORÎNDARU, nu sunt în școală, deoarece participă în Suedia la reuniunea transnațională a proiectului european de
parteneriat strategic în domeniul școlar ERASMUL PLUS, intitulat „Made by Two Hands – Regional Handicraft in
Introducing Youth Into European Labor Market” (”Făcut de două mâini – Meşteşuguri regionale pentru lansarea
tinerilor pe piaţa europeană a muncii”)]

• doamna prof. VALENTINA ROȘU este delegată să preia toate atribuțiile directorului. În această calitate,
a) doamna prof. VALENTINA ROȘU în numele directorului asigură conducerea ședinței din 15.04.2016 a
Consiliului de administrație, votează pentru acesta și semnează în numele directorului procesul verbal de
ședință;
b) doamna prof. VALENTINA ROȘU asigură rezolvarea curentă a problemelor curente a problemelor unității
de învățământ, emite note de serviciu, contrasemnează în numele directorului documentele emise și semnate
de responsabilii compartimentelor secretariat, administrativ, financiar-contabil;
c) doamna prof. VALENTINA ROȘU nu poate semna documente financiar contabile care privesc relațiile
unității de învățământ cu băncile și trezoreria statului

•

Deoarece delegarea de competențe nu îl exonerează pe director de responsabilitate, doamna prof.
VALENTINA ROȘU, înainte de a pune în aplicare măsurile pe care le hotărăște pentru aducerea la îndeplinire
a prevederilor menționate , informează/consultă directorul, folosind în acest scop mijlocele de comunicare,
inclusiv telefonul.

• doamna prof. GABRIELA CĂLIN este delegată să preia toate atribuțiile directorului adjunct, prof. MARIA
ORÎNDARU. În această calitate,
a) doamna prof. GABRIELA CĂLIN participă în numele directorului adjunct la ședința din 15.04.2016 a
Consiliului de administrație, votează pentru directorul adjunct și semnează în numele directorului adjunct
procesul verbal de ședință.
b) doamna prof. GABRIELA CĂLIN conlucrează cu doamna prof. VALENTINA ROȘU și o ajută pentru
aducerea la îndeplinire a atribuțiilor acesteia menționate mai sus

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 05.04.2016, directorul a emis următoarele
decizii:
1. Decizia nr.17 din 05.04.2016 privind numirea comisiilor de organizare și desfășurare a
inspecțiilor la clasă ale activităților didactice proiectate și organizate de către candidații care
depun cerere pentru pretransfer
2. Decizia nr.18 din 05.04.2016 privind delegarea de sarcini și atribuții pe perioada 9 – 17 aprilie
2016 către doamnele VALENTINA ROȘU și GABRIELA CĂLIN
3. Decizia nr.19 din 05.04.2016 privind încetare contractului individual de muncă încheiat pe
perioadă nedeterminată și încheierea unui nou contract individual de muncă încheiat pe
perioadă determinată cu doamna ABALAȘEI ANIȘOARA

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
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