HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR 3
Consiliul de administraţie al COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL, constituit
prin decizia directorului unităţii de învăţământ nr.7 din data 23.02.2017, reunit în şedinţă (ordinară)
în data de 06.10.2017, în conformitate cu prevederile art.96 din Legea educaţiei naţionale nr.1/
2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) şi
art.15 din Metodologia– cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.4619/ 2014,
având în vedere:
Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi
OMENCS 5079/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile cadrelor didactice care doresc înscrierea ca metodist în anul școlar 2017/2018.
Acordul de grant ROSE 174/27.06.2017 și formularul de aplicație pentru proiectul ROSE.
Cererea dlui Bardac Sorin de a se percepe taxa de 50lei (incluzând și TVA) pentru examinarea unui
modul ECDL
hotărăşte:
Art.1. Se acorda recomandarea individuala a CA pentru urmatoarele cadre didactice Bardac
Sorin, Voicu Maria, Ercuță Daniela, Man Tiberiu, Trișcaș Iuliana, Dobre-Nicolae Oana și Popescu
Otilia necesară participării la selecția profesorilor metodiști ai ISJ Ialomița.
Art. 2 Se aproba responsabilul proiectului ”Cornul și laptele”, in persoana dnei laborant
Racleș Rodica.
Art. 3 Se aprobă echipa de implementare a activității ”Eu vreau, eu pot” pentru proiectul
ROSE, formată din urmatorii profesori : Hrean Mihaela, Chirca maria, Untariu Gabriela- Lb.
Română, Ercuță Daniela, Sandu Elena- Matematica, Dobre-Nicolae Oana, Popescu Otilia- Biologie,
Grigorescu Ștefan, Tilea Ion- Istorie, Man Tiberiu- Fizica, Dumitru Despina- Geografie.
Art. 4 Se aprobă RAEI 2016-2017 ce urmează a fi finalizat pe 13.10.2017
Art. 5 Se aprobă echipa de evaluare a pachetelor de achiziții pentru proiectul ROSE propusa
de dna director in urma analizarii art 443 din Ghidul de implementare a proiectului. Aceasta va fi
formata din Trișcaș Iuliana, Bebe Carmen și Bardac Sorin.
Art. 6 Se aprobă cererea dlui Bardac Sorin de a se percepe taxa de 50lei (incluzând și TVA)
pentru examinarea unui modul ECDL
Art.7. Directorul şi Secretarul Colegiului National Grigore Moisil, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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