
 

HOTĂRÂREA 12 

 

 

 

Consiliul de Administrație al Școlii „Elena Doamna” Tecuci, întrunit în ședință în data 

de 12.03.2021, orele 12.00. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

           Art.1- CA aprobă încadrarea pe postul de profesor la domiciliu a doamnei L. C. pentru 

elevul I. A. N, clasa Pregătiroare B, conform deciziei 215 din 8.02.2021 de școlarizare la 

domiciliu. 

Art.2- CA aprobă desfășurarea activității didactice în varianta online de către domnul 

prof.I.F, pentru perioada 10-23 martie,  fiind declarat contact direct cu un membru al familiei 

infectat cu SARS-CoV-2.  

            Art.3-Se validează de către CA rezultatele concursului de paznic și se aprobă 

încheierea contractului de muncă pentru doamna F. T, pe o perioadă determinată, 12 luni, 

începând cu 9.03.2021. 

Art.4- CA aprobă Fișa cadru cu atribuțiile propuse pentru postul de paznic. 

 

Art.5-Se validează de către CA rezultatele concursului de muncitor și se aprobă 

încheierea contractului de muncă pentru domnul C. V, pe perioadă nedeterminată.  

 

Art.6- CA aprobă Fișa postului de muncitor cu atribuții de fochist. 

 

Art.7- Se aprobă de către CA, PCO pentru C.C, 8 ore și T.A- 2 ore pentru concediul 

medical al doamnei V. D. 

 

Art.8- Se aprobă de către CA, PCO pentru C. V, încadrată pe 4 ore ale doamnei 

prof.M. A., aflată în concediu sarcină și lehuzie, din 8.02.2021. 

 

Art.9- Se aprobă de către CA, PCO pentru L. S., încadrată pe 2 ore ale doamnei D. E, 

care beneficiază de degrevare director începând cu 08.01.2021. 

 

Art.10- CA aprobă referatele de necesitate depuse de domnul G. D și de doamna C.C. 

 

Art.11- CA aprobă transferul pentru elevii:  

    1.S. A. R-Umbrărești 

    2.T. A.C-Anglia 



și respinge solicitarea pentru G.M. S, preg B, deoarece nu respectă perioada legală de 

transferuri între instituțiile din oraș.  

 

Art.12- Se aprobă de către CA, componența comisiilor pentru burse și rechizite și 

actualizarea programării concediilor. 

 

            Art.13-Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința celor interesați și se afișează. 

 

 

 

Director,                                                                                    Contrasemnat, 

           Lefter Adriana Silvica                                                          Secretar, Bîra Ilinca 

 

 

 

 

 


