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EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 
din 07.09.2017 

 
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Traian Lalescu” din Reşiţa constituit prin Decizia nr. 

62/27.03.2017 a directorului unităţii şcolare, prof. Luminița Broască,  

În temeiul: 

➢ Art. 96 alin. (1), (2), (7) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 
cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Art. 10 alin. (3) şi (4), art.12 alin. (1) lit. b) şi e), art.14 şi art.15 din Metodologia cadru de 
organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar 
aprobată prin O.M.E.N. 4619/22.09.2014 modificat și completat cu OMEN 3160/1.02.2017; 

➢ Art.18 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. 5079/31.08.2016; 

Observând: 

➢ O.M.E.C.T.S. 6143/1.11.2011 privind evaluarea anuală a personalului didactic și didactic auxiliar; 

➢ O.M.E.N. 3597/18.06.2014 prin care se modifică O.M.E.C.T.S. 6143/1.11.2011; 

➢ R.O.F.U.I.P. aprobat prinO.M.E.N. 5079/31.08.2016; 

➢ Rapoartele comisiilor metodice cu privire la evaluarea colegială; 

➢ Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018; 

➢ Planul managerial pentru 2017-2018 al directorului Luminița Broască; 

➢ Cererile de transfer cu nr. 115/05.09.2017, 141/06.09.2017, 155/06.09.2017,164/06.009.2017, 

156/06.09.2017, 138/06.09.2017, 231/07.09.2017, 234/07.09.2014, 178/06.09.2017, 233/07.09.2017, 

146/06.09.2017, 247/07.09.2017; 

➢ Cererile de trecere într-o altă treaptă de salarizare- 235/07.09.2017, 246/07.09.2017, 245/07.09.2017; 

➢ Referatele de necesitate nr. 123/05.09.2017, 121/07.09.2017, 241/07.09.2017, 242/07.09.2017; 

➢ Rezultatul votului aşa cum este consemnat în procesul verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al 

Colegiului Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa din data de 7.09.2017;  

Potrivit drepturilor conferite de lege şi regulamentele şcolare în vigoare emite prezenta:   

 
HOTĂRÂRE 

Art.1  

Se aprobă punctajele și calificativele personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2016-2017, conform 

ANEXEI 1. 

Art. 2  

2.1. Se aprobă schema orară (ANEXA 2), formațiunile de studiu și diriginții claselor pentru anul școlar 2017-2018 

(ANEXA 3); 

2.2. Se aprobă schema încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic (ANEXA 4). 

Art. 3 

Se aprobă planul managerial al directorului pentru anul școlar 2017-2018. (ANEXA 5). 

Art. 4 

Se aprobă componența următoarelor comisii (ANEXA 6): 

➢ Comisia diriginților; 

➢ Comisia pentru întocmirea orarului; 

➢ Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității; 

➢ Comisia pentru Monitorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial; 

➢ Comisia de etică și deontologie profesională; 
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➢ Comisia pentru programe și proiecte educative; 

➢ Comisia pentru curriculum; 

➢ Comisia pentru perfecționare și formare continuă; 

➢ Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității; 

➢ Comisia pentru situații de urgență; 

➢ Comitetul de sănătate și securitate în muncă; 

➢ Comisia pentru promovarea imaginii școlii. 

Art. 5 

Se aprobă cuantumul taxei de școlarizare pentru Școala postliceală sanitară (220 lei/ an) și termenele pentru efectuarea 

plăților de către elevi: tranșa I – 16.09.2017, tranșa II – 15.12.2017, tranșa III – 30.04.2017. 

Art. 6 

6.1. Se aprobă următoarele cereri de transfer, cu condiția obținerii avizului ISJ CS pentru depășirea numărului maxim 

de elevi dintr-o clasă, acolo unde este cazul: 

➢ Cererea nr. 119/05.09.2017 prin care BOITOR MARIA LOREDANA solicită transferul fiicei sale BOITOR 

ARIANA LOREDANA, clasa I, de la Școala Gimnazială „Mihai Peia” Reșița la CNTLR; 

➢ Cererea nr. 231/07.09.2017 prin care VALENTI MARIA solicită transferul fiului său BROASCĂ 

LAURENȚIU PAUL,  clasa a III-a, de la Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” Reșița la CNTLR, învățământ 

tradițional. 

6.2. Se acordă avizul consultativ pentru următoarele cereri de transfer: 

➢ Cererea nr. 141/06.09.2017 prin care FRANZEN ALEXANDRA solicită transferul fiului său ȘTEFĂNESCU 

OPREANU DANNYEL, clasa I la Școala Gimnazială „Mihai Peia” Reșița; 

➢ Cererea nr. 155/06.09.2017 prin care BRĂILĂ DRAGAN solicită transferul fiului său BRĂILĂ MARKO, 

clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Timișoara; 

➢ Cererea nr. 164/06.09.2017 prin care SPOREA ADINA solicită transferul fiului său SPOREA ALEXANDRU, 

clasa a V-a B, la Școala Gimnazială „Mihai Peia” Reșița; 

➢ Cererea nr. 164/06.09.2017 prin care DUNA EUGENIA solicită transferul fiicei sale duna vanessa, clasa a 

VII-a A, la Școala Gimnazială „Mihai Peia” Reșița; 

➢ Cererea nr. 234/07.09.2017 prin care ANIȚULESEI ANIȘOARA CARMEN solicită transferul fiicei sale 

ANIȚULESEI DELIA DANIELA la Școala Gimnazială Nr. 1 Bocșa; 

➢ Cererea nr. 178/06.09.2017 prin care VLAD ADRIAN solicită transferul fiului său VLAD ADRIAN, clasa a 

III-a B, la Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița; 

➢ Cererea nr. 233/07.09.2017 prin care TĂNASIE NICHIFOR GHEORGHE solicită transferul fiicei sale 

TĂNASIE ALIDEIA ANASTASIA, clasa a V-a B, la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara. 

6.3. Se aprobă următoarele cereri de înscriere: 

➢ Cererea nr. 146/06.09.2017 prin care părintele STROESCU PETRONELA solicită înscrierea în clasa a VII-a 

a fiicei JURMA IUSTINIANA NICOLE CRISTINE, în calitatea de audient. 

Art. 7 

7.1. Se aprobă următoarele cereri de trecere într-o altă categorie de vechime: 

➢ Cererea nr. 235/07.09.2017 prin care d-na prof. CĂLIN CARLA RAMONA solicită trecerea în tranșa de 

vechime 20-25 ani; 

➢ Cererea nr. 246/07.09.2017 prin care d-na prof. BEJAN OTILIA solicită trecerea în tranșa de vechime 20-25 

ani; 

➢ Cererea nr. 247/07.09.2017 prin care d-na prof. GAȘPAR LOREDANA solicită trecerea în tranșa de vechime 

20-25 ani; 

➢ Cererea nr. 245/07.09.2017 prin care d-na prof. DUDAȘ VASILE ADRIANA solicită trecerea în tranșa de 

vechime 20-25 ani. 

7.2. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

➢ Nr. 123/05.09.2017 prin care d-na prof. IZVERCEANU ELENA solicită achiziționarea de materiale de 

reparații pentru sala de clasă; 

➢ Nr. 121/07.09.2017 prin care administratorul LINA IONEL CIPRIAN solicită achiziționarea a 120 de scaune 

pentru sălile în care își desfășoară activitatea clasele a IX-a; 

➢ Nr. 241/07.09.2017 prin care d-na prof. GAȘPAR FLORIANA solicită achiziționarea unui videoproiector 

pentru cabinetul de Informatică II; 

➢ Nr. 242/07.09.2017 prin care d-na prof. DOMĂȘNEAN ALINA SIMONA solicită 300 de lei, contravaloarea 

a ½ din costul jaluzelelor de la sala de clasă. 

Art.8 Anexele la prezenta hotărâre sunt parte integrantă din aceasta. 
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Art. 9 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de Contencios administrativ de pe lângă 

Tribunalul Caraş-Severin, cu respectarea prevederilor procedurii prealabile reglementate de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 10 Compartimentul secretariat și compartimentul contabilitate din cadrul Colegiului Naţional „Traian Lalescu” 

din Reşiţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 11 Prezenta Hotărâre se comunică: 

➢ Serviciului secretariat 

➢ Tuturor angajaților prin afișare pe site-ul www.cntlr.ro și email 

➢ Persoanelor nominalizate 

➢ Doamnei contabil şef Fîc Erica Angelica 

➢ Domnului administrator de patrimoniu Lina Ciprian Ionel. 

 

 
 
 

      Director                         Secretarul Consiliului de Administraţie, 

           Prof. Luminița BROASCĂ                prof. RAICU Georgeta 

 

 


