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HOTARARE nr.__8_ 

din 28.11.2016 

 Consiliul de Administratie întrunit în şedinta  din data de 28.11.2016 

 

 În conformitate cu Legea Educatiei Nationale Nr. 1/05.01.2011 

 În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2), din Metodologia de organizare 

și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care 

se vacantează pe parcursul anului școlar 2016-2017 în unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat, aprobată prin OMECTS nr. 5238/16.09.2015 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

  

  Art.1  Se aprobă constituire comisiei de inventariere anuală, pentru anul 

2016, având următoarea componenţă: 

a) Comisia centrală: 

- Preşedinte Mociofleacă Anisiu, dir. adj. 

- Secretar     Vlăsceanu Ramona –prof. 

b) Subcomisia nr. 1- gestiune administrativ, sală de sport, lab. fizică-chimie: 

- Gae Georgică 

- Mihăilescu Aurelia 

c) Subcomisia nr.2 – pavilioane şcoală 1 şi 2: 

- Popa Aneta 

- Teică Smaranda 

d) Subcomisia nr. 3 – atelier mecanic, garaje, parc auto: 

- Ganea Eugen 

- Petcu Cezar 

e) Subcomisia nr. 4 – pavilion administrativ, contabilitate, bibliotecă: 

mailto:calafat2004@yahoo.com


- Popa Adrian 

- Bulin Liliana. 

Inventarierea pe subcomisii se va face în perioada 29.11.2016 – 

15.12.2016. 

Rezultatele finale vor fi prezentate de către comisia centrală până pe 

data de 20.12.2016. 

 

 Art.2  Se validează rezultatul concursului de ocupare a posturilor 

vecante/rezervate, susţinut de d-na prof. Împuşcătoiu Ionela la Lic. Teoretic 

„George Şt. Marincu” Poiana Mare, în data de 24.10.2016,disciplina fizică, care a 

obţinut nota 7,50. 

Art.3 Se aprobă retragerea de la cursuri a elevei Surdu Ramona Mihaela din 

clasa a XII-a Veterinar. 

Art.4 Se aprobă transferul elevei Uşurelu Alexandra, din clasa a XI-a de la 

Liceul Gheorghe Vasilichi Cetate, în clasa a XI-a Agricultură, la C.T.”Şt.Milcu” 

Calafat. 

Art.5 Se aprobă scoaterea la concurs a postului de electrician, pe perioadă 

nedeterminată, iar data de susţinere a probei scrise va fi de 18.01.2017. 

 

Art.6 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prezentele decizii. 

 

 

Director,       Secretar, 

Prof. Paşcu Marcela 


