
1 

 

Colegiul Naţional «Emil Racoviţă » 

Şos.Mihai Bravu 169, sector2, Bucureşti, Tel. / fax 021 3217092,           

E-mail: cnracovita@gmail.com , www.colegiulracovita.ro 

  

 

 
 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Emil Racoviţă 
 
                                          Hotărârea Nr.2 
 
 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional  Emil Racoviţă întrunit în 

şedinţa din data de 19.12 2014; 

În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 / 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, OMEC Nr.4925/2005; 

Conform prevederilor OMEN Nr.4619/2014; 

 

    Hotărăşte: 

 

Art.1 Se aprobă concediul domnului director  Motea Lină, pentru Vacanţa de 

Crăciun în zilele de 22,23,29,30 decembrie 2014. 

Art.2 S-a analizat problema privind obţinerea aprobării din partea Autoritatii 

Nationale in domeniu, referitor la funcţionarea camerelor video, deoarece s-au 

primit adrese de la MEN şi ISMB cu privire la funcţionarea camerelor video pe 

perioada cursurilor.  

Art.3 Se aprobă Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016, 

conform Ordinului MEN nr.4894 / 10.11.2014: clasa pregătitoare -2 clase; clasa 

a V-a – 2 clase (1 clasă profil sportiv,1 clasă profil engleză intensiv); clasa a-IX-

a – 4 clase ( 1 clasă  profil sportiv  CNER, 1 clasă profil vocational mozaic,1 

clasă matematică – informatică, 1 clasă filologie engleză intensiv). Pentru 

clubul şcolar sportiv “Emil Racoviţă” s-au propus 4 grupe înot / sărituri în apă 

şi 3 grupe polo pe apă. 

Art.4 S-au aprobat calificativele pentru personalul nedidactic pe perioada 

01.01.2014 – 31.12.2014 după cum urmează: 

 Bâltâc Elena Lilieana – magaziner  FOARTE BINE 

 Buliga Maria       - îngrijitoare                  FOARTE BINE 

 Dumitru Ioana       - îngrijitoare                 FOARTE BINE 
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 Vlad Eugenia                - îngrijitoare  FOARTE BINE 

 Iancu Mariniţa               - îngrijitoare                FOARTE BINE 

           Moisii Aurica                 - îngrijitoare                FOARTE BINE 

           Călin Gheorghe             - muncitor                  FOARTE BINE 

Art.5 Se aprobă Raportul privind activitatea comisiei de disciplină. S-a  aprobat 

monitorizarea strictă din partea conducerii, a profesorilor de serviciu, a 

personalului de îngrijire şi a agenţilor de pază a activităţii elevilor în afara 

orelor de curs in incinta scolii. 

Art.6.Se aproba propunerea privind Monitorizarea strictă a accesului elevilor in 

scoala prin utilizarea  cartelelor magnetice( accesul în şcoală şi la ieşirea din 

şcoală pentru elevi şi personalul şcolii), realizarea insignei ca semn distinctiv, 

conform legii, a legitimatiilor pentru elevi si personalul scolii. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,       

    Director,                                                                        

    Prof. Motea Lină                           Secretar Consiliul de Administraţie,   

                                                             Filip Florica 

 

 

 


