Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău
Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău
Str. George Bacovia nr.45, Cod 600237
Telefon: 0234–51.35.65, Fax: 0234 – 51.30.20

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COLEGIULUI NAȚIONAL “FERDINAND I” BACĂU

HOTĂRÂREA NR. 17
Consiliului de Administrație al Colegiului Național “Ferdinand I” Bacău, str. George
Bacovia nr.45, întrunit în ședință extraordinara, în data de 08.09.2016, în condiții de cvorum.
În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/05.01.2011, cu modificările si
completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ
Preuniversitar, O.M.E.N. nr. 5115 din 15.12.2014:
În conformitate cu OMEN nr. 4619 din 22.09.2014 privind Metodologia - Cadru de
Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație din Unitățile de Învățământ Preuniversitar.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă, ordinea de zi, cu mentiunea că primul punct, inscris inițial, a fost eliminat.
Art. 2. Se aprobă, conform anexei nr. 5198/ 08.09.2016, acordarea calificativului ”foarte bine”
tuturor cadrele didactice pentru anul școlar 2015-2016.
Art. 3. Se aprobă, conform anexei nr. 5199/ 08.09.2016, acordarea calificativului ”foarte bine”
întregului personal didactic-auxiliar pentru anul școlar 2015-2016.
Art. 4. Se aprobă,

ca termen de operaționalizare în catedre/comisii, a fișei de evaluare a

personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2016-2017, data de 15.09.2016.

Art. 5. Se aprobă, introducerea în fișa de evaluare, a cadrelor didactice, a unor criterii de evaluare
din partea elevilor si a parinților, ca principali beneficiari ai actului educațional.
Art.6. Se aprobă, proiectul de încadrare a cadrelor didactice pentru anul școlar 2016-2017,
înregistrat cu nr. 5210 / 08.09.2016.
Art. 7. Se aprobă plecarea prin transfer, a elevilor:
-

Anton Larisa Ioana, de la CNF, clasa a II-a, la Colegiul de Artă ”George Apostu”.

-

Pletosu Halungescu Tudor Constantin, de la CNF, clasa a III-a , la colegiul Tehnic ”Anghel
Saligny.

-

Pletosu Halungescu Ancuța Elena, de la CNF, clasa aVIII-a , la colegiul Tehnic ”Anghel
Saligny.

-

Popa Cristiana, de la CNF, clasa a IV-a, la Școala „Ion Creangă”.

-

Herlea Ștefania Bianca, de la CNF, clasa a VIII-a B, la CN Pedagogic ”Ștefan Cel Mare”.

-

Gheorghiță Mara Giulia, de la CNF, clasa a VIII-a B, la CN Pedagogic ”Ștefan Cel Mare”.

-

Neagu Tudor Gabriel, de la CNF, clasa a XI-a E, la CN ”Vasile Alecsandri”.

Art. 8. Se aprobă, transferul în cadrul colegiului, a elevei:
-

Alexa Alexandra, de la clasa a XII-a F, la clasa a XII-a B;

Art. 9. Se aprobă, reîncrierea în anul școlar 2016-2017, a elevului:
-

Tomozei Ioan Codrin, clasa a XI-a D.

Art.10. Se aprobă, venirea prin transfer, a elevilor:
-

Aștefculesei Igor Eusebiu, de la Colegiul ”Costache Negrutzzi” Iași, la CNF, clasa I-a A.

-

Ichim Maria, de la Școala ”Al. I. Cuza”, la CNF, clasa a IV-a.

-

Cîrlan Petcu Andra Elena, de la Liceul de Artă ”Ionel Perlea” Slobozia, la CNF, clasa a VI-a A.

-

Cîrlan Petcu Raluca, de la Liceul de Artă ”Ionel Perlea” Slobozia, la CNF, clasa a VIII-a B.

-

Caba Maria, de la Colegiul de Artă ”George Apostu”, la CNF, clasa a X-a A.

-

Pascu Ilinca, de la Liceul de Coregrafie ”Floria Capsali, la CNF, clasa a X-a A.

-

Enache Patricia Elena, de la Grupul Școlar ”Jaques M. Elias” Sascut, la CNF, clasa a X-a A.

Art.11. Nu se aprobă, în baza art. 280 alin 7 din Legea Educației Naționale nr.1 /2011 și a art. 252
din Codul Muncii, constituirea comisiei de cercetare disciplinară a d-nei prof. Mirela Berza.

Art. 12. Se aprobă referatul nr. 5150 / 05.09.016, privind taxele pentru anul școlar 2016-2017 cu
următoarele amendamente:
-

eliminarea taxei pentru eliberarea documentelor de studii;

-

adăugarea la taxa de închiriere a valorii utilităților pentru fiecare contract,

-

asigurarea priorității elevilor pe spatiile de invățămant pentru care se solicită închirierea.

Art.13. Se aprobă, intervalul orar 800 - 1500 pentru desfășurarea cursurilor în anul școlar 2016-2017.
Art.14. Se aprobă, desemnarea în funcția de coordonator pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare a d-nei Savin Mihaela.
Art.15. Se aprobă, comisia pentru realizarea unei proceduri de aplicare a OG nr 96 /2002, formată
din:
-

Mirela Berza - profesor,

-

Dragomir Doina- consilier local,

-

Dima Adriana – învățător.

Art. 16. Se aprobă, solicitarea nr. 5129 / 05.09.2016, înaintată de DNA Bacău pentru cazarea d-lui
Beca Cristian în căminul colegiului.
Art.17. Nu se aprobă, adresa 5112 /0.09.2016, înaintată de SC Mobitec SRL de prelungire a
contractului nr. 6749/19.10.2015, privind amplasarea a 2 (două) automate de băuturi calde in
incinta colegiului.
Art. 18. Se aprobă, scoaterea la licitație, a spațiilor din incinta colegiului, pentru amplasarea
automatelor de bauturi calde.

Art. 19. Se aprobă, adresa nr. 5174 / 07.09.2016, înaintată de Club Tenis 60, privind închirierea sălii
de sport.
Art. 20. Se aprobă, referatul nr. 5176 / 07.09.2016, a d-lui Fînaru Dragoș Cristian, privind
închirierea sălii de sport.
Art. 21. Se aprobă, referatul nr. 5191 / 07.09.2016, înaintat de Asociația ” Alumni Ferdinand”.

Art. 22. Se aprobă, recuperarea sumei de 2330 lei, conform propunerii din referatul nr. 5172 din
07.09.2016.
Art. 23. Se aprobă, comisiile de organizare a examenelor de corigență, conform anexei nr.123 din
1.09.2016 și a examenelor de diferență, conform anexei nr. 128 din 08.09.2016.
Art. 24. Se aprobă, cererea nr. 5094/ 01.09.2016, a d-lui prof. Olteanu Mihăiță Eugen, de reducere
a normei didactice la 16 ore.
Art. 25. Se aprobă, chestionarul nr. 5213 / 08.09.2016, propus de CEAC.
Art.26. Se aprobă, cererea nr. 5211 / 08.09.2016, a d-nei prof.Mirela Berza, privind acordarea unui
concediu fara plată, pentru 30 zile lucrătoare, cu începere de la data de 15.09.016, conform art 153
alin.1 din Codul Muncii și Contractului colectiv de muncă art. 31 alin. 1.
Art. 27. Se apobă organizarea săptămânii ”Școala Altfel”, în perioada: 23–29 noiembrie 2016.
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