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HOTĂRÂREA NR. 17 

DIN DATA DE 22.12.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiş”, constituit prin 

decizia nr.91 din 14.12.2020, hotărăşte: 

 Se aprobă Planului anual de achiziții 2021 și Proiectului de buget 2021. 

 Se formulează recomandarea doamnei Szolga Ioana, profesor pentru 

învățățămâtul primar, în vederea susținerii inspecției de specialitate pentru gradul 

didactic II.  

 Parcurgerea etapelor privind cercetarea disciplinară a doamnei Gabor Diana – 

Gabriela, profesor pentru învăţământul primar şi realizarea cercetării prealabile 

de către echipa de cadre didactice: 

 Popa Sorin, profesor de matematică; 

 Stoian Adina, profesor de limba engleză. 

 Evaluarea personalului nedidactic astfel: 

 Grigore Claudia – calificativ: Foarte Bine 

 Zeciu Mariana – calificativ: Foarte Bine 

 Zeciu Elena – calificativ: Bine 

 Michi Aureia – calificativ: Satisfăcător 

 Stănculete Maria – calificativ: Foarte Bine 

 Gheorghe Clara – calificativ: Foarte Bine 

 Dumitrache Nicolae – calificativ: Foarte Bine 

 Bercu Aurel – calificativ: Foarte Bine 

 Jincovici Francisc Theodor – calificativ: Foarte Bine 

 Aprobarea cererii nr. 7720/ 21.12.2020, de prelungire a termenului de prezentare 

a raportului elaborat de Comisia de cercetare disciplinară, constituită prin decizia 

nr. 95/ 14.12.2020, până la data de 14.01.2021. 

 Respingerea cererii nr. 7739/ 21.12.2020, de prelungire a termenului de predare 

a raportului elaborat de Comisia de cercetare disciplinară, constituită prin decizia 

nr. 96/ 16.12.2020, până la data de 06.01.2021.  
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 Ca urmare a respingerii cererii nr. 7739/ 21.12.2020, se hotărăște stabilirea 

termenului de predare a raportului, drept: 14.01.2021. 

 Aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, 

an școlar 2020 – 2021. 

 Constituirea Comisiei de cercetare a presupuselor fapte săvârșite de către doamna 

Gabor Diana – Gabriela, profesor pentru învățământul primar, ca urmare a 

constatărilor menționate în raporul nr. 7752/ 22.12.2020, cu următoarea 

componență: 

 Vasile Elena, lider sindical 

 Dragomir Iustina, profesor de fizică 

 Avram Andrei, profesor de istorie 

 Ichim Gheorghe, profesor de religie 

 Stroe Petruța, profesor pentru învățământul primar 

Se stabilește drept termen de predare a raportului: 21.01.2021. 

 Aprobarea cererii nr. 495/ 21.12.2020 de transfer a elevului Duca Tudor Ștefan, 

de la clasa pregătitoare D, la Școala Gimnazială nr. 149. 

 

 

 

 

 

 

          Director,                                                                       Întocmit de secretar, 

Preotescu Maria – Laura                                                 Perpelea Liliana - Cristina 
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