Nr. 42/15.02.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 15.02.2018

În ședința C.A. din data de 15 februarie 2018, s-au hotărât următoarele:


























1. Avizarea Proiectului de încadrare pentru anul școlar 2018 – 2019. Posturi vacante și rezervate:
Armonie – rezervat 12 ore, rezervat degrevare director;
Fizică – 8 ore, rezervat degrevare director adjunct;
Pian complementar – 14 ore, rezervat degrevare inspector specialitate arte;
Lb. și lit. română – 11 ore, propus pentru continuitate/completare normă – Borbil D.;
Matematică – vacant 2 ore din reducerea normei didactice Behawetz A.;
Fizică – vacant 2 ore;
Istorie - vacant 2 ore din reducerea normei didactice Holeleu E.;
Istorie – vacant 6 ore propus pentru completare normă Bodin E. – perioadă nedeterminată;
Psihologie – 3 ore propus pentru continuitate Streian D.;
Educație antreprenorială - vacant 2 ore din reducerea normei didactice Roicov C.;
Educație fizică – 9 ore propus pentru titularizare art. 253 Voica I.;
Religie ortodoxă – vacant 6 ore;
Educație interculturală – vacant 2 ore;
Educație tehnologică – vacant 4 ore;
Teorie, solfegiu, dicteu - o normă și 10 ore vacante;
Istoria muzicii – 12 ore vacante;
Etnografie și folclor – 4 ore vacante;
Pian – 2 norme rezervate C.I.C. Dorgo M. și Lucușa C.;
Pian – o normă rezervată concediu fără plată Colompar A.;
Pian – vacante 2 norme și 15 ore;
Acompaniament – o normă vacantă;
Corepetiție – o normă rezervat C.I.C. Dumitru A., 12 norme și 7 ore vacante;
Pian complementar – 6 norme și 17 ore vacante;
Vioară – 5 norme și 4 ore vacante;
Orchestră – 8 ore;
























Chitară – o normă și 4 ore;
Violă – o normă vacantă;
Violoncel – 1,5 norme vacante;
Contrabas – o normă vacantă;
Harpă – 0,5 norme vacante;
Clarinet – 2 norme și 5 ore vacante din care 1 normă propus pentru titularizare viabilitate 4 ani,
perioadă nedeterminată cf. art. 253 Știopon M.;
Taragot – o normă și 7 ore vacante;
Flaut – 14 ore vacante;
Oboi – o normă și 5 ore vacante propus pentru titularizare, viabilitate 4 ani, perioadă nedeterminată
Ciublea G.;
Fagot – 9 ore;
Muzică de cameră, alamă – 7 ore;
Trompetă – o normă și 14 ore;
Trombon – 16 ore;
Tubă – 9 ore;
Muzică de cameră, lemn – 8 ore;
Percuție – 8 ore;
Canto și inițiere vocală – 7 norme și 8 ore vacante;
Muzică de camera, canto – 8 ore;
Ansamblu folcloric – 10 ore;
Arta actorului – 2 norme și 6 ore vacante;
Coregrafie – 7 norme și 7 ore vacante;
Învățători – un post vacant.
2. Stabilirea criteriilor specifice pentru posturile de învățător, educație fizică, disciplinele de
specialitate, astfel:











Specialitate:
Calificativ FB în ultimii 5 ani;
Recital instrumental din memorie conform programei de titularizare;
Recomandare de la ultimul loc de muncă;
Minim nota 9 la inspecția la clasă.
Învățători și educație fizică:
Calificativ FB în ultimii 5 ani;
Fără sancționare disciplinară în ultimii 5 ani;
Recomandare de la ultimul loc de muncă;
Portofoliul personal din anul școlar 2017 – 2018;
Nota 10 la inspecția la clasă.

3. Refuzarea cererii de transfer a elevului Miloș Rafael;
4. Aprobare referate de necesitate privind plata facturii instalare serviciu e-licitație și repararea
mașinii de tăiat legume;

5. Aprobarea transferului elevilor Grosu F. (cl. A X-a) la L.P.S. Banatul și Lotoroșanu L. (cl. A
XI-a) de la Liceul de Artă I. Șt. Paulian, Dr. Tr. Severin.

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

Nr. 43/1.03.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 1.03.2018

În ședința C.A. din data de 1 martie 2018, s-au hotărât următoarele:
1. Reînmatricularea elevului Iova Galin în vederea transferării la Liceul Millenium;
2. Stabilirea criteriilor specifice pentru înscrierea la clasa pregătitoare;
3. Aprobarea procedurilor de înscriere la clasa pregătitoare și de evaluare a aptitudinilor
muzicale și a interviului;
4. Aprobarea comisiei de evaluare a aptitudinilor muzicale și a interviului;
5. Aprobarea deciziilor de numire a comisiilor pentru Simularea Evaluarii Naționale la clasa a
VIII-a și pentru faza pe școală a Olimpiadei naționale de Interpretare Vocală, Instrumentală
și Studii Teoretice;
6. Aprobarea cererii de continuitate a prof. Necșoiu C.;
7. Aprobarea cererii de achiziționare instrumente vechi în limita situației casărilor a dl. Tasi
Iosif Ștefan – artist plastic;
8. Aprobarea cererii de închiriere a sălii de spectacole – Ciucurescu Cătălin;
9. Aprobarea contractului de vânzare-cumpărare cu firma S.C. Netvolt S.R.L.;
10. Aprobarea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de materiale electrice și materiale
pentru reparații în holul internatului;
11. Aprobarea programului Școala Altfel pentru săptămâna 5 – 9 martie 2018;
12. Aprobarea procedurii operaționale de organizare și desfășurare a inspecției la clasă, fișa și
grilele de evaluare a lecției.

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

Nr. 44/20.03.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 20.03.2018

În ședința C.A. din data de 20 martie 2018, s-au hotărât următoarele:






1. Stabilirea perioadei de susținere:
a testelor de aptitudini pentru clasa I – 5 și 6 iunie 2018,
a testelor de aptitudini pentru clasa a V-a – 21 și 22 mai 2018,
examenului la instrument cl. a IV-a – 21 mai 2018;
admiterii la clasa a IX-a – 16 – 18 mai 2018;
a lucrării teoretice pt. obținerea Certificatului de competențe profesionale, nivel 4 – 10 mai;
2. Componența comisiilor de cercetare disciplinară pt. dna Bodin M. și pt dl. Nicolescu E.;

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

Nr. 45/28.03.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 28.03.2018

În ședința C.A. din data de 28 martie 2018, s-au hotărât următoarele:
1. Validarea listei cu elevii admiși la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2018-2019;
2. Aprobarea formării unei singure catedre de Educație fizică și sport pentru etapa de
titularizare în baza articolului 253, prin unificarea codurilor existente în cele două școli:
C.N.A. Ion Vidu și Colegiul Tehnic Azur, într-un singur cod.

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

Nr. 46/30.03.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 30.03.2018

În ședința C.A. din data de 30 martie 2018, s-au hotărât următoarele:
1. Încheierea conflictului dintre domnul prof. Nicolescu E. și doamna secretar șef Bodin M.,
fără aplicare de sancțiuni;
2. Restituirea domnului prof. Nicolescu E. a drepturilor salariale reținute pentru perioada 2729.12.2017;
3. Respingerea solicitării Universității Politehnica de a caza în internat elevii participant la
Concursul Național de Matematică Valeriu Alaci;
4. Aprobarea referatului de necesitate privind achiziționarea serviciilor de dezinsecție.

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

Nr. 47/20.04.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 20.04.2018

În ședința C.A. din data de 20 aprilie 2018, s-au hotărât următoarele:
5. Acordarea calificativelor parțiale Foarte Bine pentru prof. Popovici A. și prof. Necșoiu C.;
6. Componența comisiei de evaluare a inspecției la clasă pentru postul de învățător;
7. Aprobarea cererii de participare a dnei secretar-șef Bodin M. la seminarul Salarizare și
contribuții sociale 2018;
8. Refuzarea cererii de transfer a elevei Drăgoi Tatarici Tanya;
9. Aprobarea comisiilor pentru admiterea la clasa a IX-a și pentru obținerea Certificatului de
calificare profesională la nivel 4;
10. Reducerea cu câte o oră C.D.Ș. la cl. a XI-a, respectiv a XII-a coregrafie pentru încadrarea
în costul standard/elev.

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

Nr. 48/25.04.2018
Hotărârea Consiliului de Administrație
din data de 25.04.2018

În ședința C.A. din data de 25 aprilie 2018, s-au hotărât următoarele:

1. Aprobarea propunerii comisiei de mobilitate de neacordare a pretransferului pentru dna
prof. Priboi Nicoleta;
2. Aprobarea componenței comisiei responsabile pentru administrarea voucherelor de
vacanță;
3. Aprobarea referatelor de necesitate privind achiziționarea de registre pentru inspecțiile
școlare, sedințe C.A., ședințe C.P., decontarea serviciului reinstalare certificate digital
SEAP, achiziționare materiale serviciul secretariat administrativ;

Director,
Prof. Sanda Cristina Moldovanu

Secretar C.A.,
prof. Eugenia Ologu

