
 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1, SUCEAVA 

(anul școlar 2016 – 2017) 

Nr. 

hotărârii 
Data Decizia 

1.  7.09.2016 
 Se aprobă transferurile tuturor elevilor plecați sau veniți în unitatea 

școlară, în intervalul 1.07.2016 – 7.09.2016.  

2.  7.09.2016 
 Se aprobă acordarea calificativului „Foarte bine” pentru întreg 

personalul didactic și didactic auxiliar care au funcționat la Școala 

Gimnazială Nr.1, Suceava, în anul școlar 2015 – 2016. 

3.  7.09.2016 

 Se aprobă numirea diriginților pentru anul școlar 2016 – 2017, în 

conformitate cu cererile depuse, respectiv: 

- VA – prof. Chiriță Anca 

- VB – prof. Brutaru Tamara 

- VC – prof. Moroșan Viorica 

- VII A – prof. Grosar Crenguța 

            Pentru celelalte clase se respectă principiul continuității, diriginții 

rămânând neschimbați.  

4.  7.09.2016 

 Se aprobă funcționarea a 6 comisii metodice și responsabilii 

acestora, după cum urmează: 

- Comisia pentru învățământ preșcolar – responsabil prof. Jescu 

Paraschiva 

- Comisia pentru învățământ primar – responsabil prof. Grigoraș 

Daniela Adina 

- Comisia „Limbă și comunicare” – responsabil prof. Cășuneanu 

Luminița 

- Comisia „Matematică, științe, tehnologii” – responsabil prof. 

Suliță Silviu  

- Comisia „Om și societate, arte și educație fizică”- responsabil 

prof. Căpitan Mihaela 

- Comisia diriginților – responsabil prof. Chiriță Anca  

5.  7.09.2016 

 Se aprobă numirea responsabililor celor 7 comisii funcționale 

permanente de la nivelul școlii, după cum urmează: 

- Comisia pentru curriculum – responsabil prof. Toma 

Lăcrămioara 

- Comisia de evaluare și asigurare a calității – responsabil prof. 

Mihai Gabriela 

- Comisia pentru perfecționare și formare continuă – responsabil 

prof. Ducec Lizeta 

- Comisia pentru securitate  și sănătate în muncă și pentru situații 

de urgență – responsabil prof. Aneculăesei Daniel 

- Comisia pentru control managerial intern – responsabil ec. 

Ungureanu Ramona 

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității – responsabil prof. Brutaru Tamara 



- Comisia pentru programe și proiecte educative – responsabil 

Coțovanu Adriana 

6.  7.09.2016 
 Se aprobă organigrama școlii pentru anul școlar 2016 – 2017. 

(conform anexei1) 

7.  7.09.2016 
 Se aprobă încadrarea pe discipline a profesorilor titulari, a 

suplinitorilor și a cadrelor didactice încadrate la plata cu ora 

(conform anexei 2) 

8.  7.09.2016 
 Se aprobă ROFUIP-ul unității școlare pentru anul școlar 2016 – 

2017 (conform anexei 3) 

9.  7.09.2016 
 Se aprobă reducerea normei didactice de la 18 ore la 16 ore pentru 

profesorii Mihai Gabriela, Grosar Crenguța, Cășuneanu Luminița, 

Chiriță Anca 

10.  7.09.2016 
 Se aprobă programul de desfășurare a cursurilor, pentru anul școlar 

2016 – 2017, în intervalul 8 – 14. 

11.  22.09.2016 

 Se numesc coordonatorii pentru GPN „Maria Montessori” și 

„Pinocchio”, pentru anul școlar 2016 – 2017, în persoana d-nei 

profesor Damaschin Rodica, respectiv a d-nei profesor  Cojocaru 

Simona. 

12.  22.09.2016 

 Se desemnează două cadre didactice titulare care să facă parte din 

comisia de organizare și desfășurare a concursului de director și 

director adjunct de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, conform 

OMENCS nr. 5080/ 31.08.2016, art. 12, lit. h în persoana 

doamnelor profesor  Timofti Liliana și Mânican Ileana. 

13.  12.10.2016 
 Se aprobă decontarea navetei pentru 2 cadre didactice, respectiv d-

na profesor Găitan Lucica și d-na profesor Domunco Mihaela 

Ștefania. 

14.  12. 10. 2016 
 Se aprobă transferurile elevilor veniți/plecați în unitatea școlară 

după data de 7 septembrie 2016 

15.  27. 10. 2016 
 Se aprobă cererile de preînscriere la concursul de obținere a 

gradelor didactice pentru doamnele profesoare pentru învățământ 

preșcolar Livan Elizabeta și Jescu Paraschiva 

16.  27. 10. 2016 
 Se aprobă încadrarea prin cumul de funcții pe postul de 

informatician a domnului Andriescu Daniel George. 

17.  27. 10. 2016 
 Se aprobă forma definitivă a orarului școlii, cuprinzând toate cele 

trei niveluri de învățământ. 

18.  4. 11. 2016 
 Se aprobă fundamentarea proiectului de buget pentru anul 2017, în 

forma depusă la Primăria Suceava. 

19.  14. 11. 2016 
 Se aprobă ca ziua de 2 decembrie să fie zi liberă pentru toți angajații 

instituției, urmând ca aceasta să fie recuperată până la sfârșitul 

semestrului I. 

20.  14. 11. 2016 
 Se aprobă participarea elevilor din unitatea școlară la concursurile 

cu plată, în condițiile în care există o solicitare scrisă din partea 

părinților. 

21.  14. 11. 2016 
 Se aprobă închirierea unei săli de clasă pentru desfășurarea unor 

cursuri de formare a adulților. 

22.  5. 12. 2016  Se aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2017 – 2018. 

23.  5. 12. 2016 
 Se aprobă ROF al unității și a contractului educațional conform 

ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016 

24.  5. 12. 2016 
 Se aprobă graficul activităților educative extrașcolare pentru luna 

decembrie 2016. 



25.  5. 12. 2016  Se aprobă situația plăților din venituri proprii pe anul 2016. 

26.  26.01. 2017 
 Se aprobă cererile de menținere în activitate în anul școlar 2017 – 

2018 a doamnelor profesoare Lelcu Stelica și Chiriță Anca 

27.  26. 01. 2017 
 Se aprobă Proiectul planului de încadrare a profesorilor titulari 

pentru anul școlar 2017 – 2018. 

28.  26.01. 2017  Se aprobă închirierea unor spații ale școlii și cuantumul acestora. 

29.  26. 01. 2017  Se aprobă modul de recuperare a zilelor de 9, 10, 23 ianuarie 2017. 

30.  26. 01. 2017 
 Se aprobă casările în urma realizării inventarului pentru anul 

financiar 2016. 

31.  26.01.2017 
 Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice care solicită acest 

lucru pentru anul 2017. 

32.  22. 02. 2017 
 Se aprobă criteriile pentru acordarea burselor de merit și a burselor 

de performanță. 

33.  22. 02. 2017 

 Se aprobă componența comisiei pentru înscrierea în învățământul 

primar după cum urmează:  

- Toma Lăcrămioara – președinte 

- Grig Corina – secretar  

- Domunco Ștefania – membru  

- Motrescu Daniela – membru  

- Ienache Maria – membru  

34.  22. 02. 2017 
 Se aprobă data de 1 martie 2017 ca zi dedicată manifestărilor 

incluse în proiectul „Ziua porților deschise” 

35.  22. 02. 2017 
 Se aprobă criteriile specifice Școlii Gimnaziale Nr.1 Suceava  

pentru departajarea copiilor care se înscriu în clasa pregătitoare 

pentru anul școlar 2017 – 2018.  

36.  22. 02. 2017 
 Se aprobă criteriile specifice de ocupare a postului didactic de la 

învățământul preșcolar. 

37.  9. 03. 2017 
 Se aprobă Raportul privind activitatea Școlii Gimnaziale Nr. 1 

Suceava, în semestrul I, anul școlar 2016 – 2017, precum 

obiectivele propuse în Planul managerial pentru semestrul al II-lea . 

38.  9. 03. 2017 

 Se aprobă componența Comisiei de mobilitate după cum urmează: 

- Lucasevici Cătălina – președinte 

- Lelcu Stelica – membru  

- Cojocaru Simona – membru  

39.  9. 03. 2017  Se aprobă închirierea a două săli de clasă Asociației psihologilor 

40.  9. 03. 2017 
 Se aprobă suplimentarea planului de școlarizare la nivelul claselor 

pregătitoare cu încă o clasă. 

41.  11. 04. 2017 
 Se aprobă achiziționarea unui program informatic pentru 

implementare a SCMI. 

42.  11. 04. 2017 
 Se aprobă Raportul președintelui Comisiei de mobilitate pentru 

inspecția specială la clasă, pentru pretransfer consimțit între unități 

școlare, pentru un post de profesor pentru învățământ preșcolar 

43.  11. 04. 2017 
 Se aprobă sărbătorirea Zilei școlii în data de 6 iunie 2017. 

 

44.  11. 04. 2017 
 Se aprobă cererea de prelungire a activității prin cumul de funcții, 

pe postul de bibliotecar cu normă întreagă până la data de 31 august 

2017 a doamnei profesor Ciobanu Elena Carmen.  

45.  24. 05. 2017 
 Se aprobă calendarul și activitățile propuse pentru săptămâna 

„Școala altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

46.  24. 05. 2017 
 Se aprobă  propunerea de acordare a medaliei „Performanța 2016 – 

2017” elevilor participanți la fazele județene, zonale, naționale a 



olimpiadelor și concursurilor școlare, precum și profesorilor 

îndrumători. 

47.  14. 06. 2017 
 Se aprobă propunerile de reparații și igienizare pentru Școala 

Gimnazială Nr. 1 Suceava și cele două grădinițe – structuri, precum 

și demararea lucrărilor de investiiții. 

48.  14. 06. 2017 
 Se aprobă Raportul privind desfășurarea activităților preșcolarilor și 

elevilor din săptămâna 6 – 10 iunie „Școala altfel: Să știi mai multe, 

să fii mai bun!” 

49.  14. 06. 2017 
 Se aprobă desfășurarea festivității de încheiere a anului școlar 2016 

– 2017 în ziua de joi, 15 iunie 2017, începând cu ora 9. 

50.  14. 06. 2017 

 Se aprobă Comisia de disciplină formată din 5 membri selectați 

dintre persoanele desemnate în ședința Consiliului profesoral din 

23.05.2017, după cum urmează: 

- Prof. Aneculăesei Daniel 

- Prof. Vranău Ovidiu 

- Prof. Lucasevici Cătălina Gabriela 

- Prof. Domunco Iuliana 

- Prof. Dulceac Dorina 

Se propun doi membri supleanți: 

- Prof. Coțovanu Adriana 

- Prof. Jescu Paraschiva 

 

Director,  

Prof. Mihai Gabriela  


