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Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol 

HOTĂRÂREA NR. 18 

 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol, întrunit în sedința 

din 01.02.2018, în conformitate cu OMEN nr.4619/22.09.2014 

Hotărăște: 

Art.1 Se aprobă Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2018-2019, după cum urmează: 

- educație antreprenorială- 7 ore 

- 2 posturi învățător (viabilitate 1 an) 

- 2 posturi învățător (viabilitate 4 ani) 

- 12 ore fizică+ 2 ore rezervate (prof. Chiran Marcel) 

- 4 ore chimie + 2 ore rezervate (prof. Bazea Eugenia) 

-    14 ore matematică+2 ore rezervate (prof.Rusu Alexandrina) 

      -     6 ore biologie 

      -   9.5 ore educație plastică 

      - 18 ore geografie (rezervat CCC pană la 25.01.2019) 

      - 6 ore limba engleză (viabilitate 1 an) 

      - 6 ore educație socială 

      - 6 ore cultură civică 

      - 18 ore educație fizică 

Se aprobă reducerea normei didactice cu 2 ore pentru gradul 1 didactic și vechime mai mare de 

20 ani pentru următoarele cadre didactice: Rusu Alexandrina, Banzea Eugenia și Chiran Marcel.  

Art.2 Se aprobă bugetul defalcat (dezvoltare și funcționare) pentru anul 2018. 

Cheltuieli materiale: 230.000 lei 

Chetuieli investiții: 150.000 lei 
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Finanțare de bază, sume defalcate din TVA- cca. 300.000 lei 

Se aprobă efectuarea următoarelor achiziții din cheltuielile de investiții: 

- cabină paznic; 

- calculatoare multimedia(30buc×2000lei=60.000lei; 

- videoproiectoare(14buc×2000lei=28.000lei); 

- studiu de fezabilitate sala de sport(1×12.000lei=12.000lei); 

- mobilier laborator chimie - mese structură metalică (15buc×620lei=930lei); 

- rafturi bibliotecă (36buc×1200lei=43.200lei); 

și contractarea următoarelor servicii: 

- instalație electrică la Grădinița cu Program Prelungit și la Grădinița ”Pinocchio” 

- zugrăvit interior și exterior la Grădinița Nr.2 

- demolat și reparat sobe la Grădinița Nr.2 

- schimbat gresie și faianță și instalații sanitare la baia din corpul B al Liceului Teoretic 

”Emil Racoviță” 

- curățat holuri și șlefuire mozaic;  

- reparații centrală la Grădinița cu Program Prelungit. 

Art.3 Se aprobă acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic. 

Art.4 Se aprobă constituirea Comisiei de etică la nivelul școlii în componența: 

-Președinte: director prof. Pisaltu Mirela 

-Coordonator: prof. Psiholog Matei Alexandra 

-Membri: prof. Mocanu-Paraschiv Elena 

  Prof. Florescu Anamaria 

  Înv. Bucur Ionela 

  Educator Săileanu Ani 

  Adm. Informatician Beldiman Corina 

  Tanasă Daniela (reprezentant părinți) 

  Manea Mircea (reprezentant elevi) 

Art.5 Se aprobă decontarea navetei pe luna ianuarie 2018. 

Art.6 Se aprobă situația școlară la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2017-2018, așa cum a 

fost validată în cadrul ședinței Consiliului profesoral din 01.02.2018. 

Art.7 Diverse 



Se aprobă constituirea Comisiei de mobilități, după cum urmează: 

Președinte: director prof. Pisaltu Mirela 

Coordonator: prof. Airinei Mihaela 

Membri: prof. Crețu Alexandru 

  Prof.înv. prim. Simula Elena 

  Prof.înv. prim. Măciucă Ancuța 

  Educator Miu Elena 

Se aprobă condițiile specifice pentru obținerea acordului de transfer/ pretransfer, după cum 

urmează: 

-pentru profesori: 

 1.gradul didactic II 

 2. închierea de parteneriate și dezvoltarea unor proiecte educaționale 

 3. cursuri de formare cu 90 de credite transferabile realizate în ultimii 5 ani 

 4. calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați; 

-pentru învățător/ institutori/ profesori învățământ primar: 

 1. grad didactic I 

 2. cursuri de formare cu 90 de credite transferabile realizate în ultimii 5 ani 

 3. rezultate la concursuri școlare existente în CAEN, CAER, CAEJ. 

 4.participarea cu susținerea de materiale la cercuri pedagogice în ultimii 5 ani 

 5. calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați; 

-pentru educatori/ institutori/ profesori învățământ preșcolar: 

1. cursuri de formare cu 90 de credite transferabile realizate în ultimii 5 ani 

2. rezultate la concursuri școlare 

 3. calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați; 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,                             Secretar C.A, 

Prof.Pisaltu Mirela                                             Prof.Mocanu-Paraschiv Elena 


