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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTĂRÂREA NR. 1/2017 

Din 5.09.2017 

Privind : 

1. Aprobarea calificativelor cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru 

anul școlar 2016-2017; 

2. Aprobarea Comisiilor funcționale din cadrul școlii conform ROFUIP; 

3. Soluționarea cererilor de transfer pentru anul școlar 2017-2018; 

4. Validarea diriginților; 

5. Validarea încadrării cadrelor didactice;  

6. Eliberare duplicat Conduraru Daniela- Școala Postliceală,,Carol Davila”, Focșani. 

Consiliul de Administratie al COLEGIULUI NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA, ,  

În conformitate cu:      

 -Legea Educației nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/16.09.2016, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă calificativele acordate în urma autoevaluării respectiv  evaluării fiecărui 

cadru didactic și didactic auxiliar conform Anexei 2. 

Art.2. Se aprobă Comisiile funcționale din cadrul școlii conform Anexei 1. 

Art.3. Se soluționează cererile de transfer depuse. 

Art.4. Se aprobă diriginții claselor. 

Art.5. Au fost discutate încadrările cadrelor didactice și au fost aprobate prin vot. 

Art.6. A fost aprobată prin vot eliberarea duplicatului d-nei Conduraru Daniela- Școala,,Carol 

Davila” Focșani, 2006 

Art.7. Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

9 membri, care au votat cu Da. 

Art.8. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

  

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTĂRÂREA NR. 2/2017 

Din 14.09.2017 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședinta din data de 14.09.2017, 

În conformitate cu :  

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 

200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, dezbătut în Consiliului Profesoral din 

/09/2013 și avizat în Consiliul de Administraţie din 9/09/2013   

-Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar,                                            

                                                         HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se aprobă organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante didactice la nivelul 

unității de învățământ, se stabilește comisia de concurs, conf. Art. 254, al.10, Legea 1/2011, 

Art.2. Se aprobă prin vot înaintarea către ISJ Brăila solicitarea cu privire la deblocarea a 2,5 

posturi didactic auxiliar și nedidactic de la buget. 

Art.3. Se aprobă detașarea în interesul învățământului, în anul școlar 2017-2018, a d-nei 

profesoarare Antistescu Ela, titulară la Școala Postliceală Intellectum Galați. 

Art.4. Se aprobă cererile în vederea acordării orelor în regim de plata cu ora buget și venituri. 

Art.5. Se aprobă prin vot propunerea C.A. al școlii pentru aprobarea de către C.A. ISJ Brăila 

indemnizației de diriginte d.nei director adjunct Stamate Nicoleta, învățământ postliceal. 

Art.6.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

10 membri, care au votat cu Da. 

Art.7. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTĂRÂREA  Nr. 3/2017  

din 4.10.2017, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședinta din data de 4.10.2017, 

În conformitate cu :  

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 

200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial, 

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, dezbătut în Consiliului Profesoral din 

/09/2013 și avizat în Consiliul de Administraţie din 9/09/2013   

-Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul 3375/18.03.2015 privind metodologia de transfer a personalului didactic auxiliar și 

personalului nedidactic, art.2, al. a. 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se solicită aprobarea transferului d.nei Mustață Silvia de pe postul de îngrijitor finanțat 

de la venituri proprii, pe un post de îngrijitor finanțat de la bugetul local și a d-nei Spiță 

Viorica de pe 0,5 post administrator financiar finanțat de la venituri proprii, pe 0,5 post 

administrator de patrimoniu finanțat de la bugetul local. Pentru postul de inginer de sistem se 

solicită aprobarea scoaterii la concurs. 

Art.2 Se validează Raportului General privind Calitatea Învățământului (4380/4.10.2017). 

Art.3. Modificarea ROI, având în vedere schimbările aduse ROFUIP și Statutului Elevului. 

Art.4. Se aprobă graficele C.A, C P. pentru anul școlar 2017-2018. 

Art.5. Se validează documentle manageriale- planul managerial 2017-2018 

Art.6. Se aprobă planul de activități CEAC. 

Art.7. Se validează procedurile operaționale privind activitatea educativă școlară și 

extrașcolară. PO-01, PO-25 
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Art.8. Se aprobă cererea d-nului Oprea Gianin, reprezentant al asociației sportive KINDER 

BRĂILA, cu încheierea unui contract de închiriere,  prin care se obligă să achite 30ron/ora, 

școlii. 

Art.9.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

13membri, care au votat cu Da. 

Art.10. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 4 /2017 

din 26.10.2017, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 26.10.2017, 

În conformitate cu :  

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 

200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial, 

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, dezbătut în Consiliului Profesoral din 

/09/2013 și avizat în Consiliul de administraţie din 9/09/2013   

-Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificărilor 

profesionale a absolvenților învățământului postliceal nr 5005/2.12.2014, art.25, al.2, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă: două burse de performanță, douăzeci și cinci burse de merit, șase burse de 

studiu, cincisprezece burse de orfani, șase burse de boală, patru burse sociale. 

Art.2. Se aprobă acordarea de rechizite școlare la cinci elevi. 

Art.3. Se aprobă lista temelor de proiect pentru fiecare calificare profesională. 

Art.4 Se aprobă prin vot RAEI prezentat de d.na director Miron Gina. 

Art.5.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

9 membri, care au votat cu Da. 

Art.6. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate.. 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 5 

din 07.12.2017, 

Consiliul de Administraţie intrunit in sedinta din data de 07.12.2017, 

In conformitate cu :  

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005/OSGG400/2015/  Ordinul nr. 

200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial, 

-  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, desbătut în Consiliului Profesoral din 

/09/2013 și avizat în Consiliul de administraţie din 9/09/2013   

-Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 5472/2017 , Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare, art.11, al.3. 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă proiectul planului de școlarizare în cadrul Colegiului Național ,,Ana 

Aslan” 

Art.2.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

8  membri, care au votat cu Da. 

Art.3. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 6 

din 26.01.2018, 

Consiliul de Administraţie intrunit in sedinta din data de 26.01.2018, 

In conformitate cu :  

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 5485/13.11.2017, privind încadrarea cu personal didactic, art.30, al.8,9 

- Ordinul 5485/13.11.2017, privind menținerea ca titular a personalului didactic cu grad 

didactic I, art.28, al.5, litera C. 

- Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificărilor 

profesionale a absolvenților învățământului postliceal nr 5005/2.12.2014, art.25, al.2, 

 HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2018-2019, 

conform anexelor 1-12 

Art.2 Se aprobă cererile d-lui profesor Runceanu Emilian, nr.294/22.01.2018, respectiv d-nei 

profesor Enache Mariana,nr.54/15.01.2018, prin care aceștia solicită prelungirea activității la 

catedră pentru anul școlar 2018-2019. 

Art.3 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei d-nei Corovca Clemansa Mioara- Școala 

Postliceală Christiana Brăila- asistent medical generalist. 

Art.4 Se avizează temele de proiect alese, pentru examenul de certificare a calificărilor 

profesionale a absolvenților învățământului postliceal. 

Art.5 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

12 membri, care au votat cu Da. 

Art.6 Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 7 

din 12.02.2018, 

Consiliul de Administraţie intrunit in sedinta din data de 12.02.2018, 

In conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul nr.3027, cu privire la modificarea și completarea Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ORDINUL  Nr. 

5079/19.09.2016, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă cererile de transfer, cu excepția elevilor Ivan Marius Ștefen și Militaru 

David Andrei care nu au îndeplinit criteriile necesare. 

Art.2.Se validează Regulamentul de ordine interioară, conform ordinului nr. 3027 pentru 

modificarea și completarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar aprobat prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

Art.3. Se aprobă bugetul local și  venituri pe titluri de cheltuieli, an 2018, conform Anexei1, 

nr.649/8.02.2018 

Art.4.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar de 

11  membri, care au votat cu Da. 

Art.5. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 8 

din 14.03.2018, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 14.03.2018, 

În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- O.M.E.N.C.S. nr. 5034/29.08.2016- Metodologia de organizare a Programului Național 

,,Școala altfel”, 

- H.C.L.M. nr 61/19.02.2018 cu privire la acordarea burselor școlare. 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se aprobă 53 de burse, după cum urmează : 2 burse de performanță, 25 de burse de 

merit, 4 burse de studiu, 22 burse sociale. 

Art.2. Se aprobă programul de activități pentru săptămâna ,,Școala altfel” 

Art.3. Se aprobă Raportul de analiză a situației la învățătură și disciplină la sfârșitul 

semestrului I. 

 Art.4. Se aprobă eliberarea duplicatului d-lui Roadevin Alexandru, absolvent AMG, 2003 

 Art.5. Se aprobă cererea de transfer a elevului Izgoană Ionuț Marian, cls. aVIIa A. 

 Art.6..Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un numar 

de 10 membri, care au votat cu Da. 

 Art.7. Serviciul secretariat va intocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 9 

din 16.03.2018, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 16.03.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Adresa ISJ Băila nr. 3744/16.03.2018 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1. Se aprobă calendarul privind recuperarea cursurilor suspendate din cauza 

condițiilor meteorologice nefavorabile. 

Art.2.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 

Art.3. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 10 

din 25.04.2018, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 25.04.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Adresa ISJ Băila nr. 5257/20.04.2018 

- Anexa OMEN 5005/02.12.2014 privind Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1.Se aprobă propunerile pentru comisiile de organizare și desfășurare a examenelor de 

certificare a calificărilor profesionale, nivelul 5, sesiunea Iulie- August 2018 

Art.2. Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat, 1997, Leopa Valeria. 

Art 3. Se aprobă programul de activități din săptămâna „Școala altfel” pentru grădiniță. 

Art 4. Se aprobă criteriile specifice pentru înscrierea la grădiniță, conform Anexei 2. 

Art 5. Se aprobă activitățile prevăzute în  „Școala de vară”. 

Art.6.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 
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Art.7. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 11 

din 09.08.2018, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 09.08.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1.Se aprobă detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2018-2019 a 

următoarelor cadre didactice:  

- Drăgan A.V. Georgiana, cu specialitatea informatică, titulară la școala ,, Nicolae Titulescu” 

pe postul de matematica, detașată ca C.N.,,Ana Aslan” pe catedra de matematică 4 ore și pe 

catedra de informatică 2 ore. 

- Vîntu I. Mariana, cu specialitatea chimie-fizică, titulară la școala gimnazială ,,Fănuș 

Neagu”, pe postul de fizică, detașată la C.N.„Ana Aslan” pe catedra de fizică 5 ore și pe 

catedra de chimie 13 ore. 

- Golea Geanina, cu specialitatea fizică, titulară la școala gimnazială„Mihail Sadoveanu”, pe 

postul de fizică, detașată la C.N.„Ana Aslan” pe catedra de fizică cu 7 ore. 

Art.2. Membrii C.A. aprobă cererile domnilor profesori Lazăr Valentin și Ciocan Valentin 

care au solicitat ore de pregătire a ansamblurilor sportive la nivelul instituției școlare. 

Art. 3. Membrii C.A. aprobă eliberarea duplicatului diplomei de absolvire a școlii postliceale 

sanitare a d-nei Stavăr G. Simona, conf. art. $&, al. 1 Ordin 4005/25.06.2018 

Art.4. Membrii C.A. aprobă modificarea contractului de muncă încheiat pe perioadă 

determinată  a doamnei Chivu Anca Cristina Teodora, titularizată conf. art. 253 din Legea 

1/2011, în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în urma promovării examenului de 

definitivat din iulie 2018,  începând cu 01.09.2018. 

Art.5.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 

Art.6. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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 COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 1 

din 04.09.2018, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 04.09.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă transferurile de elevi la/de la C.N.„Ana Aslan”, conform Anexei 1. 

Art. 2. Se aprobă calificativele pentru toate cadrele didactice din cadrul C.N. „Ana Aslan”, 

conform Anexei 2. 

Art.3. Se aprobă graficele de activități pentru anul școlar 2018-2019 pentru sem.I și II, 

incluzând acțiunile impuse de ROFUIP. 

Art.4. Se aprobă planurile manageriale ale responsabililor de comisii, pentru sem.I și II, 

conform Anexelor 3,4 și 5. 

Art.5.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

10 membri, care au votat cu Da. 

Art.6. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 2 

din 10.09.2018, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 10.09.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă transferurile de elevi la/de la C.N.„Ana Aslan”, conform Anexei 1. 

Art. 2. Se aprobă orarul scolii, intocmit pe forme de invatamant, respectandu-se 

caracteristicile de varsta si tinand cont de disponibilitatea cadrelor didactice si a spatiului 

aferent  

Art.3. Se aprobă graficele de de instruire practica, respectandu-se planurile de scolarizare si 

modulele aferente pregatirii teoretice pe fiecare an de studiu si specializare si se inainteaza 

spre avizare la DSP Braila. 

Art.4. Se aprobă proiectul de incadrare cu personal didactic pentru anul scolar 2018-2019, 

existand la nivelul unitatii scolare un numar de 78,13 posturi: 59,63 didactic, 8,5 didactic 

auxiliar, 10 nedidactic. 

Art. 5. Se aproba comisiile pentru organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante in 

timpul anului scolar, respectandu-se OMEN nr. 5485/2017 cu modificarile ulterioare, conform 

Anexei 2, precum și toate comisiile funcționale din nitate conform art.79, al.1 din ROFUIP 

5079/2016 

Art.6. Se avizeaza contractul educational tip, Anexa 3. 

Art.7. Se aproba acordarea unei cresteri de pana la 30% a salariului de baza detinut in functie 

de specificul activitatii desfasurate pentru personalul din invatamantul preuniversitar care 
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participa direct la realizarea activitatilor finantate din venituri proprii conform Legii nr. 

153/2017, art.9 al. 2. 

Art.8.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

10 membri, care au votat cu Da. 

Art.9. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

 

HOTARAREA  Nr. 3 

din 17.09.2018, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 17.09.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă cererile de transfer  ale elevilor, de la C.N.„Ana Aslan”, cererile de transfer 

la C.N.„Ana Aslan”, si statutul de audienti pentru Sateri Saideh Ariana cls. aIXa  si Sateri 

Seid Sami cls.aVa. 

Art.2.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 

Art.3. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 4 

din 08.10.2018, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 08.10.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aproba acordarea de burse conform Hotararii nr. 61/19.02.2018: 

- burse de performanta-2, conform Anexei 1 

- burse de merit- 25- conform Anexei 2 

- burse de studiu- 4- conform Anexei 3 

- burse sociale- 22- conform Anexei 4. 

Avand in vedere ca nu se pot departaja elevii orfani de cei bolnavi, totalul lor fiind 27, s-a 

transmis catre Primaria Municipiului Braila o adresa prin care se solicita suplimentarea cu un 

numar de 5 burse sociale. In situatia in care nu se aproba, se propune acordarea burselor de la 

APPE, in cuantum egal. Bibicu Nicoleta, cls.aXIIa, aflata in evidentele Protectiei Copilului, in 

apartament protejat, va primi bursa sociala in cuantum egal de la APPE. 

Art.2. Se aproba cererile de transfer la C.N.,,Ana Aslan``pentru Jinga Luca Andrei si Radu 

Melania. 

Art.3. Se aproba raportul de analiza a situatiei la invatatura si disciplina pentru anul scolar 

2017-2018 

Art.4. Se avizeaza tematica de examen, temele lucrarilor de diploma, temele pentru proba 

practica si baza de date orientativa pentru examenul de certificere a calificarii profesionale, 

nivel 5, sesiunile iulie si august 2019. 
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Art.5. Se aproba propunerea prin care Scoala va instiinta fiecare parinte printr-o informare 

care sa cuprinda pozitia scolii fata de organizarea balului bobocilor, in urma refuzului elevilor 

de a organiza evenimentul in sala de festivitati a scolii, sub supravegherea profesorilor. 

Art.6. Se aproba desfasurarea orelor de antrenament realizate de d-nul profesor Gagu Mircea 

cu elevii cls. V-VIII. 

Art.7. Se aproba raportul RAEI, pentru anul scolar 2017-2018, ROF/GDPR. 

Art.8. Se aprobă cererea de înscriere pentru IC1, gradu didactic II a d-nei Mănăilă Tania. 

Art.8.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 

Art.9. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

 

HOTARAREA  Nr. 5 

din 10.10.2018, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 10.10.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă cererea de transfer a elevei Nedelcu Ana Maria Georgiana, clasa aVIa, la 

Școala Gimnazială Viziru, pentru apropiere de domiciliu. 

Art.2.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12 membri, care au votat cu Da. 

Art.3. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 

 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 
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HOTARAREA  Nr. 6 

din 15.11.2018, 

 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 15.11.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Conform H.C.L.M. nr.533/31.10.2018 privind modificarea H.C.L.M. 

nr.61/19.02.2018, referitoare la „Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse 

pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

finanțate de la bugetul local al municipiului Brăila, pe anul 2018” au fost aprobate un nr. de: 

- burse de performanță- 2 conform Anexei 1 

- burse de merit- 25 conform Anexei 2 

- burse de studiu- 4 conform Anexei 3 

- burse sociale- 28 conform Anexei 1 

În urma H.C.L.M. nr.533/31.10.2018, au fost aprobate cele 6 burse aferente elevilor orfani și 

elevilor incadrați la burse de ajutor social. 

Art.2.  Se respinge cererea de transfer a elevului Doruleț Adrian Gabriel la clasa aIIa de la 

Liceul „Hariclea Darclee”, întrucât copilul nu are domiciliul în circumscripția școlii. 

Art.3. Se aprobă cererea elevului Serbu Ionuț Giulian la grupa mică, cu domiciliul în 

circumscripția școlii. 

 

Art.4.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12 membri, care au votat cu Da. 
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Art.5. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 
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HOTARAREA  Nr. 7 

din 5.12.2018, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 5.12.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se aprobă propunerea planului de școlarizare în cadrul C.N.„Ana Aslan” având la bază 

fundamentarea acestuia după criteriul legislativ, economic, demografic, geografic, socio-

economic și al relevanței: 

- la nivel primar - clasa pregătitoare -1 clasă 

                           - clasa I- 2 clase 

    - clasa aIIa- 2 clase 

   - clasa aIIIa- 2 clase 

   - clasa aIVa- 2 clase 

- la nivel gimnazial  - clasa aVa- 1 clasă 

        - clasa aVIa- 1 clasă 

 - clasa aVIIa- 1 clasă 

 - clasa aVIIIa- 1 clasă 

- la nivel liceal - clasa aIXa- 3 clase 

 - clasa aXa- 3 clase 

 - clasa aXIa -3 clase 

 - clasa aXIIa- 3 clase 

 

- la nivel postliceal, buget local - anul I AMF- 2 clase 

 - anul II AMF- 2 clase 
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 - anul III AMF- 2 clase 

 - anul I BFKT- 2 clase 

 - anul II BFKT- 2 clase 

 - anul III BFKT- 2 clase 

- la nivel postliceal, finanțat de către solicitanți - anul I AMG- 4 clase 

                                      - anul II AMG- 4 clase 

                                       - anul III AMG- 3 clase 

 

 

Art.2  Se aprobă concediile de odihnă ale salariaților din cadrul C.N.„Ana Aslan”. 

Art.3. Se prezintă și se aprobă procedura de proiectare a bugetului pentru anul financiar 2019, 

din alte surse decât bugetul local. 

Art.4. Se aprobă transferul elevei Costoleanu Alessia Maria de la Grădinița „Albinuța”, la 

C.N.„Ana Aslan”, grupa mijlocie. 

Art.5. Se aprobă motivația pentru solicitarea aprobării exceptării de la prevederile art. 63 din 

Legea nr.1, privind cele două clase de învățământ postliceal, specializarea BFKT în anul II și 

III. 

Art.6.Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12 membri, care au votat cu Da. 

Art.7. Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 

 

 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 
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HOTARAREA  Nr. 8 

din 01.02.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de  01.02.2018, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul 5485/13.11.2017, privind menținerea ca titular a personalului didactic cu grad 

didactic I, art.28, al.5, litera C. 

- Ordinul 5728/2018, art.25, al.6 cu privire la completarea de normă pe durată nedeterminată. 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aprobă întregirea normei didactice la C.N.„Ana Aslan”, începând cu 01.09.2019, a 

d-nei profesor Ritzi Cristina, conform adresei 227/31.01.2019 și anexei 6 din proiectul de 

încadrare. 

Art.2 Se aprobă menținerea în activitate ca titular peste vârsta de 65 de ani a d-nului profesor 

Runceanu Emilian, în anul școlar 2019-2020 conform OMEN nr. 5485/13.11.2017, privind 

menținerea ca titular a personalului didactic cu grad didactic I, art.28, al.5, litera C. 

Art.3 Se aprobă planul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020, respectând OMEN nr. 

5728/2018 și proiectul planului de școlarizare propus și înaintat la ISJ Brăila cu 

nr.4863/5.12.2018. Pentru anul școlar 2019-2020, la nivelul C.N.„Ana Aslan” vor exista: 

- 53,61 norme personal didactic de predare 

- 8,5 norme didactic auxiliar 

- 10 norme nedidactic 

Total norme unitate școlară: 72,11 dacă planul de școlarizare va fi realizat în întregime (la 

nivel postliceal, există posibilitatea nerealizării numarului de clase propus). 

Art.4 Se validează oferta pentru disciplinele CDȘ în anul școlar 2019-2020 înaintată de d-nul 

profesor Bratosin Viorel la clasa aVIa, d-na profesor Diaconescu Manuela la clasa aXIIa, d-na 

profesor pentru învățământ primar Nicolau Teodora la clasa aIIIa. 

Art.5 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12 membri, care au votat cu Da. 
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Art.6  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 9 

din 11.02.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 11.02.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se aprobă cererile de transfer astfel: 

Elevi care solicită transferul de la C.N.„Ana Aslan”: 

- Dinu David, clasa pregătitoare, la Școala Gimnazială „V. Alecsandri” 

- Done Alexandru Gabriel, clasa aVa, la Școala Gimnazială „V. Alecsandri” 

- Chirpac Ștefănuț Alexandru, clasa aVa, la Școala Gimnazială „M. Sadoveanu” 

- Robea Andrada, clasa aXa, la Liceul „H.Darclee” 

- Dimache Mădălina Andreea, clasa aXa, la Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Însurăței 

- Ursăcescu Raluca, clasa aXa, la C.N. „Nicolae Bălcescu” 

- Vizitiu Alexandra Simona, clasa aVIa, la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”. 

Elevi care solicită transfer la C.N.„Ana Aslan”: 

- Horneț Denis Cristian, clasa aIIa, de la Școala Gimnazială „V. Vodă” 

- Gurgu Bogdan, clasa aIIa, de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

- Boboc Gabriel, clasa aIIa, de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 
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- Bratu Andreea, clasa aIIIa, de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

- Mînzu Cristina Iulia, clasa aVIIa, de la Liceul cu program sportiv 

- Nica Mirela Gabriela, clasa aXa de la Liceul Teoretic „Panait Cerna” 

Art.2 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 

Art.3  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 10 

din 22.02.2019, 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 22.02.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- OMEN nr. 3181/18.02.2019 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1. Se aprobă criteriile specifice pentru înscrierea copiilor în învațământul primar conform 

 OMEN nr. 3181/18.02.2019, art.10, al.5. 

Art.2. Se aprobă cererea pentru decontarea cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de 

muncă, Ianca-Brăila, a d.nei Chivu Anca 

Art.3. Se aprobă Raportul General de Analiză privind starea și calitatea învățământului în 

unitatea școlară, semestrul I, an școlar 2018-2019 

Art.4. Se aprobă transferul intersemestrial al elevei Mănăiloiu Daniela din clasa IC la IA, 

învățământ postliceal 

Art.5 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11 membri, care au votat cu Da. 

Art.6  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 11 

din 22.03.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 22.03.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

-  Ordinul 5819/25.11.2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform 

pentru schimbarea destinației 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1 Se aprobă schimbarea destinației suprafeței  de 13 m
2
 din suprafața corp A pentru 

închiriere, beneficiarului TAVI-MATI-TRANS COM SRL, cu destinația: vânzare produse 

alimentare și băuturi răcoritoare. 

    Art.2 Nu se abrobă transferul elevei Airinei Daria Maria de la Liceul cu Program Sportiv, 

întrucît nu au fost prezentate documente care să ateste schimbarea de domiciliu. 

   Art. 3 Se aprobă suplimentarea cu 0,44 norme pentru personalul didactic în anul școlar 

2018-2019 pentru derularea actului educațional la domiciliul elevei Lazăr L. Ionela Monica și 

lista cadrelor didactice care vor efectua ore la domiciliu. 

Art.4 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12 membri, care au votat cu Da. 

Art.5  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

HOTARAREA  Nr. 12 

din 02.04.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 02.04.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

 HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se aprobă programul activităților desfășurate în săptămâna ,,Școala Altfel”, organizate 

atât în incinta școlii cât și în exterior. Învățătorii și profesorii diriginți vor asigura 

supravegherea și siguranța elevilor pe toată perioada derulării activităților. 

Art.2 Se aprobă transferul elevei Horneț Alexandra , de la Școala Gimnazială Chiscani, la 

C.N.,Ana Aslan”, în clasa a VIa, conform cererii nr.1106/01.04.2019 

Art.3 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11  membri, care au votat cu Da. 

Art.4  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 13  

din 09.05.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 09.05.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Conform hotărârii nr. 147/16.04.2019 a Consiliului Local Municipal Brăila, au fost 

aprobate pentru C.N.„Ana Aslan” 2 burse de performanță, 25 burse de merit, 4 burse de studiu 

și 28 burse sociale. Pentru burse de performanță nu au fost depuse dosare. Bursele de merit, 

de studiu și sociale, au fost abrobate conform Anexei1, Anexei2, Anexei3. 

 

Art.2. Se aprobă cererea nr.1439/07.05.2019 a d.nei Popa V., mama elevei Popa Andreea 

Valentina din clasa a IXaA, prin care solicită susținerea lucrărilor scrise pe sem.II până pe 

data de 20.05.2019, deoarece incepțnd cu această dată este programată pentru investigații 

medicale în Italia. 

Art.3. Se aprobă propunerile pentru reperații pentru anul 2019, respectiv suma de 55.000 

pentru înlocuirea perchetului deteriorat din sala de recuperare. 

Art.4. Se aprobă propunerea pentru alegerea furnizorului pentru tipărirea voucher-lor. 

Art.5 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

11  membri, care au votat cu Da. 
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Art.6  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 14 

din 04.06.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 04.06.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesiuonale a absolvenților 

învățământului postliceal. 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă componența comisiilor de organizare și desfășurare a examenului de 

certificare a calificării profesiuonale a absolvenților învățământului postliceal, conform 

Anexei1. 

Art.2. Se aprobă taxa de înscriere la învățământul postliceal sanitar, de 150 lei și taxa de 

școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 de 3800 lei pentru specializarea asistent medical 

generalist. 

Art.3. Se abrobă taxa propusă pentru organizarea și desfășurarea examenului de certificare a 

calificării profesiuonale a absolvenților învățământului postliceal, specializare asistent 

medical generalist, de 300 lei. 

Art.4. Se aprobă eliberarea duplicatului pentru Mînzu I. Angelica, absolventă a Școlii 

Postliceale Sanitare „Christiana”Brăila, promoția 2003. 
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Art.5 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12  membri, care au votat cu Da. 

Art.6  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

 Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 15 

din 21.06.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 21.06.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesiuonale a absolvenților 

învățământului postliceal. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă cererea de transfer a elevului Musteață Lucas-Andrei la Școala Gimnazială 

„Titu Maiorescu” Iași 

Art.2 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12  membri, care au votat cu Da. 

Art.3  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 Director, președinte al CA, Miron Gina 

 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 
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HOTARAREA  Nr. 16 

din 02.08.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 02.08.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesiuonale a absolvenților 

învățământului postliceal. 

- Ordinul MEN nr. 5460/2018, cap.10, art. 82, al.2. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă cererea de detașare în interesul învățământului a doamnei profesor Vîntu 

Mariana. 

Art.2 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12  membri, care au votat cu Da. 

Art.3  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 17 

din 20.08.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 20.08.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesiuonale a absolvenților 

învățământului postliceal. 

- Ordinul MEN nr. 5460/2018, cap.10, art. 82, al.2. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă cererea de detașare în interesul învățământului a doamnei profesor Dincă 

Nicoleta. 

Art.2 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12  membri, care au votat cu Da. 

Art.3  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

 

 Director, președinte al CA, Miron Gina 
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COLEGIUL NAȚIONAL ,,ANA ASLAN,, BRĂILA 

 

HOTARAREA  Nr. 18 

din 29.08.2019, 

 

Consiliul de Administraţie întrunit în ședința din data de 29.08.2019, 

  În conformitate cu : 

- Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin ORDINUL  Nr. 5079/19.09.2016, 

- Ordinul 4619 din 2014 privind  aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

- Ordinul 4621 din 10/08/2015 privind  modificarea și completarea Metodologiei cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, 

- Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 

desfășurare a examenului de certificare a calificării profesiuonale a absolvenților 

învățământului postliceal. 

- Ordinul MEN nr. 5460/2018, cap.10, art. 82, al.13. 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă cererea de detașare în interesul învățământului a doamnei Mocanu Oana 

Georgiana, pe un număr de 18 ore de medicină generală -kinetoterapie și recuperare. 

Art.2 Se aprobă prin vot, din cei 13 membri componenți ai C.A. au fost prezenți un număr de 

12  membri, care au votat cu Da. 

Art.3  Serviciul secretariat va întocmi  adrese și le va înainta fiecărei părți interesate. 

 

                                          Director, președinte al CA, Miron Gina 
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