Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati”

Consiliul de administratie al CT “Constantin Istrati”
din 14.09.2017 adoptă prezenta
HOTĂRÂRE NR 3 din 14.09.2017
Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “Constantin Istrati”, din municipiul Campina, întrunit
în şedinţa extraordinară din 14.09.2017
Vazând existența:
 Propunerii graficului si tematicii sedintelor CA, atributiilor membrilor CA
 Cererii dnei Dragotă Carmen, inregistrată cu nr 148/11.2017, pentru sustinerea concursului de ocupare
a orelor vacante pe catedra PIP-alimentatie publica/turism
 Solicitarii la ISJ Prahova, pentru organizarea concursului pentru postul de ingrijitor ramas vacant in
urma pensionarii dnei Toma Maria
 Aprobarii cererii de cumul de functii – a dnului Mitrea Daniel, asociat pentru pregatire sportiva rugby
 Listei CDL-uri pentru an scolar 2017-2018
 Cererilor de transfer/reinscrieri elevi
 Cererii de trecere in grad superior a d.nei Balea Dana
 Aprobarii transferurilor pentru elevii veniti din alte unitati scolare
 RAEI
 Propunerii comisiei pentru revizia/inlocuirea PAS
 Propunerii pentru responsabilul cu comanda manualelor
În conformitate cu:
 Legea educației naționale nr 1/5.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar OMENCS
5079/31.08.2016
 Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din învatamantul
preuniversitar aprobata prin OMEN nr. 4.619/2014 cu modificarile si completarile ulterioare
 Ordinul 3160/1.02.2017 privind modificarea si completarea metodologiei cadru de organizare si
functionare a consiliilor de administratie din invatamantul preuniversitar
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba graficul sedintelor ordinare ale CA in ziua de joi din saptamana a II-a a fiecarei luni
calendaristice
Art.2. Se aproba tematica sedintelor CA conform anexei.
Art. 3. Se aproba atributiile membrilor CA conform anexei
Art. 4. Se aproba componenta comisiilor, in vederea organizarii si sustinerii concursului de ocupare
a catedrei PIP-alimentatie publica/turism dupa cum urmeaza:
a. Comisia de organizare si desfasurare concurs:
Presedinte : dir.adj.Popa Claudia
Secretar: Balea Dana
Membri: Cernica Corina
Dragomir Cristina
Reprezentant ISJ metodist prof. Androne Nicolae
b. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de corectare si evaluare a lucrarilor scrise:
Presedinte : Dragomir Cristina
Secretar: Costache Raluca
Membri evaluatori: Dobre Livia
Apostol Georgiana
c. Comisia de contestatii
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Presedinte: Gheorghe Corina
Secretar: Costache Raluca
Membri: Moise Ionelia
Teodorescu Ioana
Art. 3. Se aproba componenta comisiilor, in vederea organizarii si sustinerii concursului de ocupare
a postului de ingrijitor dupa cum urmeaza:
a. Comisia de organizare concurs ocupare post:
Presedinte:Popa Claudia
Membri:Toader Mariana
Ioana Florentina
Secretar:Balea Dana
b. Comisia de contestatii
Presedinte:Gheorghe Corina
Membri:Cernica Corina
Dragomir Cristina
Secretar:Balea Dana
Art.4. Se aproba cumulul de functii, conform art. 94, alin (2), din Metodologia cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 20172018, aprobata prin OMEN 5739/2016, pentru dl.Mitrea Daniel – profesor asociat pentru pregatire
sportiva, rugby- incadrat cu 16 ore pe saptamana.
Art.5. Se aproba lista CDL-uri pentru anul scolar 2017-2018 conform anexei
Art. 6. Se aproba cererile pentru retrageri/transfer elevi conform anexei
Art. 7. Nu se aproba cererea de reinscriere in clasa a IX –a profesionala pentru Cosuleanu Adrian.
Art. 8. Se aproba cererea de trecere in grad superior a d-nei Balea Dana conform HG 286/2011 si
HG 1027/2014
Art. 9. Se aproba componenta comisiei de diferente pentru anul scolar 2017 -2018. Perioada de
sustinere a diferentelor este 11 septembrie – 15 octombrie 2017 iar pentru clasa a XI a seral, in prima
saptamana din semestrul II.
Art.10. Se valideaza RAEI al UI
Art.11. Se aproba criteriile de aprobare a burselor pentru anul scolar 2017-2018 conform anexei nr
1.
Art.12. Se aproba componenta comisiei de revizie/inlocuire PAS cu urmatoarea componenta:
Gheorghe Corina
Popa Claudia
Juganaru Luminita
Cernica Corina
Sercaianu Raluca
Art. 13. Se aproba numirea doamnei Biolanescu Roxana in calitate de responsabil cu comanda de
manuale noi.
Art. 14. Serviciul secretariat și directorul unității de învățământ vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Hotărârea a fost aprobată cu majoritate de voturi.
Presedinte CA,
Prof. GHEORGHE CORINA ILEANA

Secretar,
Prof. Dobre Livia
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