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Hotarârea nr.16 

a Consiliului de Administrație a Şcolii Gimnaziale „Iordache Cantacuzino” 

Pașcani întrunit în ședința din 07.03.2022 

Hotărăște: 

 

 

Raport analiză semestrul I 

Art.1 S-a prezentat, s-a discutat apoi s-a aprobat cu unanimitate de voturi raportul de analiză 

efectuat pentru activitatea din școală în semestrul I al anului școlar 2021/2022. 

 

Planuri manageriale director și director adjunct 

Art.2. S-a prezentat, s-a discutat apoi s-a aprobat cu unanimitate de voturi planul managerial 

prezentat de d-na XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Art.3. S-a prezentat, s-a discutat apoi s-a aprobat cu unanimitate de voturi planul managerial 

prezentat de d-nul XXXXXXXXXXXXXXX 

 

Solicitare decontare curs perfecționare propus de USLIP Iași 

Art.4 S-au prezentat, s-au discutat solicitările unor cadre didactice, membri de sindicat USLIP Iași. 

Sindicatul a propus un curs de perfecționare cu credite, doar pentru membrii USLIP. S-au votat 

astfel : 5 voturi împotriva aprobării deconturilor, 2 voturi de abținere și 0 voturi pentru finanțarea 

cursului. 

 

Transferuri elevi 

Art.5 S-au prezentat, s-au discutat și s-au aprobat cu unanimitate de voturi următoarele transferuri 

la Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino Pașcani :  

- Eleva XXXXXXXXXXXXX, cls. a VIII-a de la Școala Glodenii Gândului, la Centrul de 

plasament ”M.Sadoveanu” Pașcani precum și elevul XXXXXXXXXXXXXX, cls. a VII-

a de la Școala Jigoreni – Țibănești, Iași, nu se aprobă din lipsă de spațiu; 

- Eleva XXXXXXXXXXXX, clasa pregătitoare, de la Școala Lugoj la Școala Lunca; 

- Preșcolar XXXXXXXXXXXXX la grădinița Lunca, Pașcani. 

 

Art.6. S-au aprobat cu unanimitate de voturi două solicitări dec retragere de la forma de înv. ADS, 

Lunca, Pașcani, d-nul XXXXXXXXXXXX și d-na XXXXXXXXXXXXX 

 

Comisia ADS și plata membrilor comisiei 

Art.7 S-au prezentat și s-au discutat solicitările de plată a celor care fac parte din comisia ADS- 

Lunca, Pașcani și care predau la clasa ADS. Se va contacta ISJ Iași pentru rezolvarea și revizuirea 

cererilor făcute pentru plata cu ora a celor în cauză. 



 

 

Diverse 

Art.8 Se discută solicitarea d-nei prof. XXXXXXXXXXXXXXX prof.înv.primar Școala Lunca 

pentru concediul medical și înlocuitorul la clasa la care predă.  

 

 

  

  

 

      Președinte C.A.,                                                                             Secretar C.A., 
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