
5.11.2021 - Adoptarea propunerii CA al CNCV cu privire la modul de desfășurare a 
activității didactice începând de luni, 8.11.2021. 

26.10.2021 - Stabilirea componenței echipelor pentru proiectele Erasmus+ pentru 
anul școlar 2021-2022. 

25.10.2012 - Adoptarea propunerii de reluare a activității cu prezență fizică în CNCV. 

22.10.2021 - Emiterea acordului de principiu pentru d-na profesor Chirilă Liliana de a 
funcționa în regim de plata cu ora în anul școlar 2021-2022. 

21.10.2021 

1. Aprobarea documentelor manageriale (raportul privind starea și calitatea 
învățământului în anul școlar 2020-2021, ROF, RI, RAEI, raportul privind 
activitatea extrașcolară, tematica CA și CP, planul managerial director și director 
adjunct, PDI). 
2. Aprobarea programului de lucru al directorilor, al proiectului de buget pentru 

anul școlar 2021-2022, al planului annual de achiziții, al sistemului 
centrincendiu, a concediilor de odihnă și a criteriilor de acordare a burselor. 

 

12.20.2021 - Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor la clasa a XII a 
D. 

11.10.2021  

1. Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor la clasa a IX-a A și la 
clasa a X-a C 

2. Informare cu privire la cazurile de COVID din cadrul unității de învățământ. 
3. Informare cu privire la modul de desfășurare a activității d-nei profesor Neacșu 

Loredana. 

11.10.2021 - Adoptarea propunerii Consiliului de administrație al CNCV cu privire la 
trecerea activității didactice în sistem online, conform Ordinelor comune ME-MS 5338 
și 1082/1.10.2021, art.3, alin. 2. 

8.10.2021 - Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor la clasa a VIII-a. 

7.10.2021 - Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor la clasa a IX-a C. 

6.10.2021 

1. Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor la clasa a VI-a și la 
clasa a IX-a B. 

2. Hotărâre cu privire la reluarea cursurilor cu prezență fizică. 

4.10.2021 - Aprobarea cererii de încetare a contractului individual de muncă prin 
acordul părților pentru d-na profesor Chirilă Liliana. 



1.10.2021 – Hotărârea de anunțarea a DSP despre existența unui caz de COVID-10 
în rândul personalului didactic. 

30.09.2021 - Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor clasei a XI-a A. 

29.09.2021 

1. Hotărâre cu privire la modul de desfășurare a cursurilor clasei a VIII-a. 
2. Hotărârea de anunțarea a DSP – un caz Covid-19 confirmat pozitiv în rândul 

personalului didactic auxiliar. 

28.09.2021 - Hotărâre cu privire la programul claselor a XI-a D, a XI-a E, a XI-a C. 

27.09.2021 

1. Hotărâre cu privire la programul claselor a XI-a D, a XI-a E, a XI-a C. 
2. Hotărâre cu privire la programul clasei a X-a A. 

24.10.2021 

1. Validarea tematicii Ca și tematicii CP. 
2. Validarea graficului de activități școlare și extrașcolare. 
3. Hotărâre cu privire la programul d-nei profesor Irina Ionescu. 

22.10.2021 -  Hotărâre cu privire la trecerea clasei a IX-a A în sistem on line. 

16.09.2021 

1. Hotărâre cu privire la programul clasei a VI-a. 
2. Aprobarea încadrării pentru d-na profesor Văceanu Cornelia. 

14.09.2021 – Aprobarea transferurilor. 

10.09.2021 – Adoptarea propunerii scenariului de funcționare a învățământului în 
CNCV. 

9.09.2021 - Aprobarea transferurilor. 

3.09.2021 - Aprobarea transferurilor. 

31.08.2021 - Aprobarea transferurilor. 

26.08.2021 - Emiterea acordului de principiu pentru profesorii Mocrienco Florentina și 
Mihai Alexandru în sistem de plată cu ora în anul școlar 2021-2022. 

25.08.2021 

1. Emiterea acordului de principiu pentru profesorii care vor funcționa în regim de 
plata cu ora în anul școlar 2021-2022. 

2. Modalitatea de susținere a diferențelor pentru transferul în CNCV. 



21.07.2021 - Aprobarea referatului de necesitate nr. 3270/21.07.2021 și a referatului 
3269/21.07.2021. 

7.07.2021 - Aprobare propunere rectificare buget pentru anul 2021. 

6.07.2021 - Aprobarea transferurilor. 

5.07.2021 - Solicitare pentru suplimentarea cu două locuri la clasa a V-a în anul 
școlar 2021-2022. 

2.07.2021 - Aprobarea componenței comisiei de evaluare anuală a activității 
personalului didactic. 

24.06.2021 - Stabilirea perioadei în care va avea loc încheierea situației școlare a 
elevilor cu situația școlară neîncheiată. 

23.06.2021 

1. Validarea situației școlare pentru anul școlar 2020-2021 și a situației la 
disciplină. 

2. Aprobarea PO pentru testarea în vederea constituirii colectivului clasei a V-
a. 

3. Aprobarea comisiei pentru constituirea colectivului clasei a V-a. 
4. Adoptarea măsurilor organizatorice pentru festivitatea de sfârșit de an 

școlar. 
5. Stabilirea perioadei pentrutTransferuri și examene de diferențe. 

18.06.2021 - Hotărârea modului de organizare a cursurilor în zilele în care are loc 
Evaluarea Națională 2021.  

4.06.2021 – Aprobarea Regulamentului-cadru privind accesul și modul de utilizare a 
curților și a terenurilor de sport în aer liber aflate în folosința unităților de învățământ 
preuniversitare de stat și în administrarea CL sector 2 prin DGSPI sector 2, cf. 
Hotărârii CL sector 2 nr. 169/27.05.2021. 

28.05.2021 - Propunerea și validarea componenței comisiei de echivalare a 
competențelor lingvistice și digitale pentru examenul național de bacalaureat 2021. 

19.05.2021 

1. Aprobarea planului anual de achiziție. 
2. Delegarea de atribuții ăentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. 
3. Validarea raportului final EN – clasa a VI-a. 

18.05.2021 - Aprobarea scenariului de funcționare 1 al unității școlare, conform 
Ordinului privind modificarea Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății nr. 
3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 
unitățile/instituțiile de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică, pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARA-CoV-2. 



13.05.2021 - Emiterea acordului de principiu pentru detașarea în interesul 
învățământului pentru d-na prof. de limba și literatura română Georgescu Delia 
Monica. 

5.05.2021 - Aprobarea scenariului de funcționare 2 pentru unitatea școlară conform 
Ordinului comun ME-MS/29.04.2021.  

19.04.2021 - Aprobarea continuităților pentru anul școlar 2021-2022, conform 
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 
5991/2020. 

2.04.2021 

1. Aprobarea cererii d-lui profesor Mihail Brânzea de a i se transforma contractul 
individual de munca pe perioadă determinată în contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată. 

2. Validarea situației școlare pe semestrul I. 
3. Aprobarea planului de măsuri remediale, ca urmare a simulării examenului 

național de bacalaureat și a evaluării naționale. 

9.03.2021 - Aprobarea concediului de creștere și îngrijire copil până la 2 ani pentru d-
na profesor Elena Anton. 

8.03.2021 

1. Aprobarea scenariului de funcționare 3 al unității școlare, cf. Ordinului comun 
3459/280/2021, instrucțiunii nr. 37/SI/07.03.2021 și hotărârii nr. 8/07.03.2021. 

2. Aprobarea procedurii de urgență pentru desfășurarea programului școlar 
conform scenariului 3. 

3. Stabilirea participării la procesul instructiv-educativ pentru elevii de clasa a 
VIII-a. 

25.02.2021 

1. Hotărârea declarării postului de 14 TC de la catedra de limba română ca 
vacant, ca urmare a întregirii normei d-nei profesor Maria Șorop la CN “Matei 
Basarab”. 
2. Aprobarea notei de revenire a propunerii de buget pentru anul 2021, pentru 
achiziționarea unui kit de robotică. 
3. Aprobarea condițiilor specifice pentru etapele de transfer pentru RA și 
transfer consimțit. 

17.02.2021 – Aprobarea procesului-verbal al comisiei pentru burse nr. 
322/17.02.2021 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021. 

  



11.02.2021 

1. Aprobarea demisiei înaintate de dl. Profesor Ionel Rață. 
2. Emiterea acodului pentru dl. profesor de fizică Silviu Blidariu. 

8.02.2021 

1. Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară pentru domnul profesor Ionel 
Rață. 

7.02.2021 

1. Validarea reprezentantului salariaților din CNCV. 
2. Constituirea comisiei de cercetare preliminară a sesizărilor la adreu d-lui 

profesor Ionel Rață. 

5.02.2021 – Aprobarea scenariului galben de funcționare a unității școlare, începând 
cu 8.02.2021, cf. OMEC/MS 3235/4.02.2021. 

4.02.2021 – Validarea proiectului de âncadrare cu personal didactic pentru anul 
școlar 2021-2022. 

28.01.2021 

1. Validarea situației școlare a semestrului I al anului școlar 2020-2021. 
2. Hotărârea de menținere în activitate pentru anul școlar 2020-2021 pentru 

profesorii Mihai Alexandru, Daniela Pandele, Liliana Chirilă. 
3. Hotărârea de întregire a normei didactice pentru d-na profesor Daniela 

Andrieș. 

19.01.2021 – Hotărâre privind neefectuarea transferurilor la sfârșitul semestrului I. 

18.01.2021 

1. Aprobarea cererii prin care se solicită concediul de redactare a tezei de 
doctorat pentru d-na prof. de limba română Stănescu Mădălina. 

2. Stabilirea calificativelor pentru personalul nedidactic și didactic auxiliar. 
3. Hotărârea de punere în aplicare a adresei nr. 79/21.01.2021. 

7.01.2021 - Constituirea CA și CEAC cu reprezentanții Consiliului local sector 2. 

 


