
 

 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Techirghiol 

HOTĂRÂREA NR. 21 

 

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

din 20.03.2018, în conformitate cu OMEN nr.4619/22.09.2014 

Hotărăște: 

Art.1 Se aprobă analiza dosarelor de soluționare a restrângerilor de activitate, depuse în unitatea 

de învățământ, conform raportului întocmit de Comisia de mobilități constituită la nivelul școlii,  

Prof. Furtună Diana Florina, cadru didactic titular pe catedra de matematică de la Școala 

gimnazială nr.5 „Nicolae Iorga” din Constanța și Liceul Cobadin, jud. Constanța, primește 

acordul pentru transfer ca urmare a restrângerii de activitate și rezultat al îndeplinirii condițiilor 

de studiu necesare ocupării postului didactic și a clasării pe prima poziție în ierarhia punctajelor 

ISJ. 

 Prof. Balteș Simona, titular pe catedra de fizică de la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” din 

Constanța, primește acordul pentru pretransfer, locul 2, ca urmare a restrângerii de activitate pe 

postul didactic/ catedra de matematică, de la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan”. 

Art.2 Se aprobă acordarea burselor pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, după 

cum urmează: 

-bursă de merit: 136 elevi, clasele V-XII; 

-bursă de studiu: 4 elevi, clasa a IX-a; 

-bursă socială: 13 elevi de la CP C, I B și C, a II-a A și C, a III-a A și C, a IV-a B și C, a VI-a A 

și a VIII-a B; 

-bursă de boală: 1 elev, clasa I C. 

Art.3 Se aprobă validarea situației școlare a elevilor care aveau situația neîncheiată a sfârșitul 

semestrului I. 
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Art.4 Se aprobă transferul unui elev din clasa a VII-a C la Școala Gimnazială „Gala Galaction” 

Mangalia. 

Art.5 Se aprobă deplasarea elevilor însoțiți de prof. Viieru Adina în excursia tematică la Sărata-

Monteoru. 

Art.6 Diverse 

Se aprobă luarea de măsuri speciale cu privire la igiena în școală și la colaborarea părinților cu 

medicul de familie, în vederea obținerii avizului medical de intrare în colectivitate. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Director,                             Secretar C.A, 

Prof.Pisaltu Mirela                                             Prof.Mocanu-Paraschiv Elena 


