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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

LICEULUI ,MIHAIL SADOVEANU" - BORCA
HOTARAREA nr. 17 din 13.03.2020

Consiliul de Administralie al Liceului "Mihoil Sadoveanu" - Borca, intrunit in

;edinla din 13.03 .202O;
in conformitate cu Legea Educo.tiei Nolionale nr. 7/207L, cu modificdrile gi

complet; rile u lterioare;
in temeiul prevede rilor Regulamentului- codru de orgonizore si funclionore o

unitdlilor din invd;dmdntul preuniversitor oprobot prin OMENCS nr. 50791201"6; al

prevederilor Metodologiei de organizare si funclionare a Consiliului de Administratie
aprobat prin OMEN 4619 din 201,4;

Avdnd in vedere recomanddrile Comitetului Nalional pentru Situalii Speciale

de Urgenle gi ale Ministerului Educafiei gi Cercetdrii cu privire la dispunerea unor
mdsuri de reorganizare a activitSlilorin cadrul institufiilor publice

Hotirdgte:
Art. 1. Pentru perioada 1,6-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, personalul didactic de
predare i9i va desfS;ura activitatea de acasS,conform orarului, in spaliul virtual,
consemn6nd zilnic activitdlile in formularul pe care-l va trimite conducerea gcolii.

Art. 2. Se aprobd Planul de misuri la nivelul Liceului "Mihoil Sadoveonu" - Borca pentru
perioada 1,6.03.-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii aplicabilitdtii.
Art. 3. Se aprobi calendarul, bibliografia gi comisia pentru organizarea examenului de

promovare in treaptd superioard pentru posturile de administrator patrimoniu gi

secreta r5.

Art.4.Se aprobd comisia pentru Evaluarea NalionalS 2-4-6.
Art. 5. Se aprobi comisia pentru Examenul de certificare nivel 3.

Art. 5.Se aprobd comisia pentru Examenul de certificare nivel.4.
Art. 7. Se aprobi comisia pentru Simularea Evaluirii Nalionale.
Art.8. Se aprobi comisia pentru Simularea Examenului de Bacalaureat.
Art.9. Se aprobi comisia pehtru Examenul de oblinere a atestatului pentru specializarea

matematicS-i nformatici.'
Secretar,

Axineta Ciubotdl*-
L_.----'.{i u,.t/f Pre;edinte CA,

Director, prof, V. Amariei

1 ex.-avizier
1 ex. - dosar "Hotdriri CA"

Prezenta hotd16re a fost adoptati astizi, cu un nume}ild*::
8 voturi "pentru", O voturi "impotrivd" 5i 0 "ob;ineri".

*Prezenfi: 8 membri din totalul de 13; *lnvitali: 0 persoane; *Observatori: 1 persoane;


