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HOTĂRÂREA NR. 146. 

din 9.12.2021 

privind aprobarea, aplicarea și comunicarea sancțiunii disciplinare  în cazul domnului 

domnului pedagog Neagoe George 

 

 

Având în vedere: 

-Legea Educației Naționale nr.1/2011 Secțiunea 11 Art. 280 Alin. 1 și Alin. 6 

- Regulamentul de ordine interioară 

- Raportul Comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unității numită prin decizia Nr. 51 din 

9.09.2021 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEI „SF. ANDREI” 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Aprobarea sancționării domnului pedagog Neagoe George cu ”Avertisment scris” la 

recomandarea  Comisiei de cercetare disciplinară. 

Art.2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate.                                                                                                                

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința domnului Neagoe George prin decizie emisă 

de către directorul unității de învățământ. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

                                                                                DIRECTOR, 

                                                                             Prof. Moroșan E. Mihaela 

 

Secretar, 

                                  Prof. Tiron Katalin 
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HOTĂRÂREA NR. 147. 

din 9.12.2021 

1. privind aprobarea graficului de recuperare a zilei de 29.11.2021  

 
Având în vedere: 

-Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MEN nr. 5.447/31.08.2020 –Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar modificat prin OM 5.550/03.11.2021 

- HG 56 / 2021 art1 (2) 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEI „SF. ANDREI” 

HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. Aprobarea graficului de recuperare a zilei de 29.11.2021, după cum urmează: 

- pentru cadrele didactice prelungirea orarului la clase cu o ora zilnic, raportat la numărul de ore. Prof 

educatori vor veni cu o ora mai devreme, iar in cazul claselor unde au ore dimineața  până la ora 14, 

programul se extinde după ora 18. 

- pentru compartimentul secretariat,  contabilitatea, biblioteca, prelungirea cu o ora a programului, timp de 

8 zile lucrătoare; 

-pentru personalul nedidactic prelungirea cu o oră a programului, timp de 8 zile lucrătoare; 

- asistenta medicală de pe tura de 29.11.21 va recupera orele in  zilele de joi si respectiv luni (20.12. 21). 

- la infirmieri, îngrijitori si supraveghetorii de noapte se prelungește timpul de lucru cu o oră până la 

recuperarea numărului de ore aferente 

- in cazul instructorilor  de educație extrașcolară si pedagogilor s-a reactualizat activitatea din timpul liber 

al elevilor la internat sâmbăta si duminica de la internat, iar tura lor de drept a fost amânată pentru anul 

calendaristic viitor.   

Art.2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la 

dosarul hotărârilor adoptate. 

Președinte Consiliu de Administrație 

                                                                                DIRECTOR, 

                                                                             Prof. Moroșan E. Mihaela 

 

Secretar, 

                                  Prof. Tiron Katalin 
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HOTĂRÂREA NR. 148. 

din 9.12.2021 

1. privind aprobarea rectificării bugetului pe anul calendaristic 2021 

 

Având în vedere: 

-Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MEN nr. 5.447/31.08.2020 –Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar modificat prin OM 5.550/03.11.2021 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEI „SF. ANDREI” 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea rectificării bugetului în sensul diminuării lui. Suma a fost aprobată ca să acopere 

cheltuielile de hrană a elevilor și pentru sâmbăta -duminica. Deoarece elevii au mers în familie la 

sfârșit de săptămână, a rămas necheltuită suma de 261000 lei. 

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

                                                                                DIRECTOR, 

                                                                             Prof. Moroșan Mihaela 

 

                                                                                                     

 

Secretar, 

                                  Prof. Tiron Katalin 
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HOTĂRÂREA NR. 149. 

din 9.12.2021 

1. privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice  și didactic auxiliare pe 

lunile noiembrie și decembrie 

 

Având în vedere: 

-Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MEN nr. 5.447/31.08.2020 –Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar modificat prin OM 5.550/03.11.2021 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEI „SF. ANDREI” 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice  și didactic auxiliare pe lunile noiembrie 

și decembrie. 

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

                                                                                DIRECTOR, 

                                                                             Prof. Moroșan Mihaela 

 

                                                                      

Secretar, 

                                  Prof. Tiron Katalin 
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HOTĂRÂREA NR. 150. 

din 9.12.2021 

privind aprobarea deciziilor funcționale și temporare de la nivelul unității 

 

Având în vedere: 

-Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MEN nr. 5.447/31.08.2020 –Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar modificat prin OM 5.550/03.11.2021 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEI „SF. ANDREI” 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Aprobarea deciziilor funcționale și temporale la nivelul școlii, după cum urmează:  

- decizie pentru numirea Comisiei de prevenire și combatere a violenței psihologice, 

bullying-ului și cyberbullying-ului, pentru numirea coordonator  al activităților de  

prevenire al infecției cu SARS-COV-2, Comisiei de actualizare ROFUIP, de asistență la 

ore, decizie numire comisie de organizare concurs suplinire calificată educator 

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

Președinte Consiliu de Administrație 

                                                                                DIRECTOR, 

                                                                             Prof. Moroșan Mihaela 

 

Secretar, 

                                  Prof. Tiron Katalin 
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HOTĂRÂREA NR. 151. 

din 9.12.2021 

privind aprobarea procedurilor de la nivelul unității 

 

Având în vedere: 

-Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MEN nr. 5.447/31.08.2020 –Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar modificat prin OM 5.550/03.11.2021 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CSEI „SF. ANDREI” 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Aprobarea procedurilor de la nivelul unității, după cum urmează: procedură a activităților 

de prevenire și combatere a violenței psihologice, bullying-ului și cyberbullying-ului; de 

determinarea expunerii la risc, de asistență la ore.  

Art.2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

Președinte Consiliu de Administrație 

                                                                                DIRECTOR, 

                                                                             Prof. Moroșan Mihaela 

 

Secretar, 

                                  Prof. Tiron Katalin 
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