
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, CONSTANTIN BRÂNCUȘI”                                                    
Str. Horticultorilor Nr.1  Cluj-Napoca, România 

Telefon/fax: 0264542396 
Email: scoala_brancusi@yahoo.com 
www.scoala-constantin-brancusi.ro 

  

     

 

DECIZIA NR. 55/1.09.2021 

 

În conformitate cu Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, în baza art. 32 alin. o, cu 

avizul Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021 şi  prin aprobarea Consiliului Profesoral din data de 

1.09.2021,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

                                                     

                                  DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia pentru proiecte și programe educative:                     

Responsabil: Hagău Adina – profesor pentru învățământul primar       

Membri: Nicoară Mirela, Zănoagă Lenuța, Apostoaie Dana, Coposescu Diana, Mitrea Alina                       

Subcomisia diriginților : 

 

Responsabil : Filip Florina – profesor  

Membri:  toţi diriginţii (nivelul gimnazial), Trif Cristina (nivelul primar) 

 

Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 

• elaborarea unor programe de activităţi semestriale şi anuale; 

• colaborarea cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

• colaborarea cu instituţiile de profil din comunitate; 

• propunerea unor perioade de organizare a activităților; 

• propunerea conţinutului şi a duratei activităților; 

• stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare element al programului; 

• crearea cadrului organizatoric, estetic şi funcţional pentru realizarea activităților; 

• încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată; 

• elaborarea unor informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, prezentate în 

Consiliul profesoral; 

• implementarea şi ameliorarea standardelor de calitate specifice. 

 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

         

      DIRECTOR, 

                                 Prof. Ana-Maria Țibre 

 

mailto:scoala_brancusi@yahoo.com


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, CONSTANTIN 

BRÂNCUȘI”                                                    

Str. Horticultorilor Nr.1  Cluj-Napoca, România 

Telefon/fax: 0264542396 

Email: scoala_brancusi@yahoo.com 

www.scoala-constantin-brancusi.ro 

 

 

 

DECIZIA NR. 56/1.09.2021 

În conformitate cu Art. 96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1), (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

cu modificările şi completările ulterioare, pe baza Regulamentului de organizare  şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N nr. 5447/31.08.2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și a Regulamentului Intern și având în vedere aprobarea Consiliului Profesoral din data de 

1.09.2021 şi hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021, potrivit drepturilor conferite de 

lege,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

 

 

DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii se constituie Comisia pentru formare continuă şi perfecţionare,  în 

următoarea componenţă: 

Responsabil: Popa Geanina – profesor     

Membri: Oltean Paul, Necula Daniela, Pașca Cecilia, Hagău Adina, Filip Adriana 

Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 

• elaborarea unor programe de activităţi semestriale şi anuale; 

• colaborarea cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

• identificarea nevoilor de formare şi propunerea/iniţierea unor activităţi în şcoală sau în colaborare cu 

furnizorii de formare (ISJ, CCD); 

• colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior în vederea formării sau perfecţionării cadrelor didactice 

din şcoală; 

• verificarea dosarelor de înscriere ale cadrelor didactice la perfecţionare prin grade didactice şi cursuri de 

formare şi păstrarea evidenţei formării (prin grade, cursuri, participări la simpozioane, comunicări 

ştiinţifice, masterate, doctorate etc.) pe care o prezintă semestrial în Consiliul de analiză şi la începutul 

fiecărui an şcolar, conducerii şcolii; 

• comunicarea ofertelor de formare/perfecţionare anunţate prin şcoală sau ISJ, CCD, organizarea unor 

şedinţe de diseminare a propunerilor de formare din şcoală sau a informaţiilor despre formare venite în 

şcoală; 

• încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată; 

• organizarea unor activităţi de formare continuă şi de cercetare, specifice unităţii de învăţământ, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

• elaborarea unor informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le 

prezintă în Consiliul profesoral; 

• implementarea şi ameliorarea standardelor de calitate specifice. 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

      DIRECTOR, 

                                 Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 58/1.09.2021 

În temeiul:  

• Art. 96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare,  

• Regulamentului de organizare  şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

O.M.E.N nr. 5447/31.0822020,  

•  Regulamentului intern,  

având în vedere aprobarea Consiliului Profesoral din data de 1.09.2021 şi hotărârea Consiliului de 

Administraţie din data de 1.09.2021, potrivit drepturilor conferite de lege,  

          Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

 

DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia de  securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii 

de urgenţă, în următoarea componenţă: 

Responsabil : Ioniţă Angela – secretar-șef 

Membri: Barbu Nicolae, Dușa Rareș, Filip Florina, Părău Andreea, Bobiș Dorina, Costea Maria, Pakai Mariana, , 

personalul nedidactic  

Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt:  

• elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

• colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

• colaborează cu instituţiile de profil din comunitate; 

• realizează instructaje de protecţia muncii în Consiliul Profesoral şi în celelalte compartimente ale şcolii, 

verifică starea echipamentelor de protecţie, întocmeşte fişe de instructaj pentru toţi angajaţii, verifică 

periodic respectarea condiţiilor de securitate şi protecţie; 

• asigură crearea/ameliorarea condiţiilor de igiena muncii şi protecţie/prevenţie a întâmplărilor sau/şi 

efectelor nedorite care pun în pericol siguranţa şi securitatea personalului şcolii; 

• încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată; 

• elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă în 

Consiliul Profesoral; 

• implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice. 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

 

     Director, 

       Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 59/1.09.2021  

 

În conformitate cu  Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, în baza art. 32 alin. o, cu  

avizul Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021 şi prin aprobarea Consiliului Profesoral din data de 

1.09.2021,  

          Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

 

                                           DECIDE: 

 

Art.1.  Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia de  întocmire a orarului și planificării serviciului 

pe școală, având următoarea componenţă: 

Responsabil : Dușa Rareș – profesor  

Membri: Drăgan Ligia,  Văscan Rodica, Bodea Viorela 

                                                                                                   

Art.2 . Responsabilităţile  membrilor Comisiei vor fi stabilite de către responsabilul comisiei în conformitate 

cu normativele în vigoare. 

Art. 3.  Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredinţează serviciul secretariat şi persoanelor 

desemnate. 

               

DIRECTOR, 

                           Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 60/1.09.2021 

 

În temeiul:  

• Art. 96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, 

• Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

O.M.E.N nr. 5447/31.08.31.08.2020, 

• Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar de stat modificat prin Ordinul nr. 3470/2012,  

• Regulamentului intern,  

având în vedere aprobarea Consiliului Profesoral din data de 1.09.2021 şi hotărârea Consiliului de 

Administraţie din data de 1.09.2021, potrivit drepturilor conferite de lege,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

 

 

DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia de acordare a burselor de merit, de studii şi ajutor 

social, în următoarea componenţă: 

Responsabil : Ioniță Angela – secretar-șef  

Membri:  Trif Cristina, Mihuleț Dana, Furtună Bianca, Ciuhandu Manuela 

 

Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii sunt:  

• informează diriginţii despre condiţiile prevăzute de lege în vederea acordării burselor; 

• asigură respectarea legislaţiei şi a drepturilor copiilor; 

• face cunoscute elevilor condiţiile de acordare a burselor şi de participare la programele sociale; 

• soluţionează contestaţiile; 

• informează diriginţii despre condiţiile prevăzute de lege în participarea la programele sociale; 

• stabileşte un program de predare/verificare a dosarelor; 

• afişează numele elevilor care pot fi incluşi în programele sociale şi condiţiile de păstrare a ajutorului; 

• încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată; 

• elaborează informări, semestriale şi la cererea directorului, asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă 

în Consiliul profesoral. 

 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

 

DIRECTOR, 

     Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 61/1.09.2021 

 

 

 

În conformitate cu  Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, în baza art. 32, alin.  o , cu  

avizul  Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021 şi  prin aprobarea Consiliului Profesoral din data 

de 1.09.2021,  

Directorul școlii, prof.Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

     

                       DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia pentru promovarea imaginii şcolii, în următoarea 

componenţă: 

Responsabil : Nicoară Mirela – profesor  

Membri: Făgărășan Silvia, Androne Magdalena, Apostoaie Dana, Ioniță Angela, Botoș Ștefana, Bodea 

Viorela 

 

 

Art.2. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei 

 

 

 

    

        DIRECTOR, 

        Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 62/1.09.2021 

 

 

 

        În conformitate cu  Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, în baza art. 32 alin. O, cu avizul 

Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021 şi prin aprobarea Consiliului Profesoral din data de 

1.09.2021,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,   

     

                       DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia pentru estetică și imagine, în următoarea componenţă: 

Responsabil : Coposescu Diana – profesor  

Membri: Țibre Maria, Făgărășan Silvia, Timar Stela, Furtună Bianca, Ciuhandu Manuela 

 

 

Art.2. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei 

 

 

 

    

        DIRECTOR, 

        Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 63/1.09.2021 

 

 

        În conformitate cu  Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, în baza art. 32 alin. O, cu  avizul  

Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021 şi prin aprobarea Consiliului Profesoral din data de 

1.09.2021,  

Directorul școlii, prof.Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,   

     

                       DECIDE: 

 

Art.1. Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia de verificare și arhivare a documentelor școlare, 

având următoarea componenţă: 

Responsabil : Ioniță Angela – secretar-șef 

Membri: Pașca Cecilia, Țibre Ana-Maria, Bodiș Oana, Iuga Ana, Hozan Manuela 

 

 

Art.2. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

 

 

 

 

 

        DIRECTOR, 

        Prof. Ana-Maria Țibre 
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       DECIZIA NR. 64/1.09.2021 

 

În conformitate cu:  

• Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,  conf . art 

2 alin (e);  

• Art. 96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările 

şi completările ulterioare;  

• și având în vedere aprobarea Consiliului de Administraţie  din data de 1.09.2021 şi prin hotărârea 

Consiliului Profesoral din data de 1.09.2021, potrivit drepturilor conferite de lege,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,   

 

 

                                                                           DECIDE: 

 

Art. 1 Cu data prezentei decizii, se constituie Comisia de licitații și achiziții, având următoarea componenţă: 

Responsabil : Ioniţă Angela – secretar-șef 

Membri: Cristean Diana, Zănoagă Lenuța, Pakai Mariana 

 

 

Art.2. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Ana-Maria Țibre 
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       DECIZIA NR. 65/1.09.2021 

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului  nr.13/2017, privind participarea României la Programul pentru 

şcoli al Uniunii Europene şi Hotarârea Guvernului nr. 640/2017 modificată şi completată cu H.G.nr. 533/2018 

precum şi modificarea şi completarea H.G. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României  

în perioada 2017-2018,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,   

 

                                                                           DECIDE: 

 

Art. 1 Se  constituie  Comisia  Programul  pentru şcoli al României, în  următoarea componenţă: 

Responsabil:  Pakai Mariana – administrator de patrimoniu  

Membri: Bonda Dorina, Hosu Maria, Stanimir Diana, Filip Adriana, Pavelescu Nicoleta 

 

 

Art.2. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 66/1.09.2021 

În temeiul : 

• Ordinului nr.400 din 12 iunie 2015 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice modificat prin O.S.G.G. nr. 200/2016 ;  

• Art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011. 

Având în vedere prevederile din: 

• LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită;  

• Standardul I din – Ordinul nr.400 din 12 iunie 2015 al secretarului general al Guvernului pentrua 

probarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

• Art. 10 şi art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

• O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar, 

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,   

 

DECIDE: 

 

Art.1. Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică pe durata a doi ani şcolari, ce se constituie 

şi funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral, formată din: 

Responsabil:  Țibre Ana-Maria – director  

Membri: Oltean Paul, Maxim Liana, Roșca Felix, Varga Crina 

Art. 2. Comisia de etică are următoarele atribuţii: 

-elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare; 

-analiza sesizărilor privind încălcările eticii; 

-formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările interne ale unităţii;  

-prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral, 

-are responsabilitatea arhivei comisiei şi a bazei de date a acesteia; 

-asigură legătura dintre membrii comisiei. 

- participă la lucrările comisiei. 

Art. 3. Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul secretariat din 

cadrul instituţiei. 

DIRECTOR, 

           Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 67/1.09.2021 

 

 În conformitate cu Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, Anexă la Ordinul ministrului educaţiei naţionale privind mobilitatea 

cadrelor didactice și 

În temeiul art. 96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare, având în vedere aprobarea Consiliului Profesoral din data de 1.09.2021 

şi hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 1.09.2021, potrivit drepturilor conferite de lege,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,   

 

 

                                                                           DECIDE: 

 

Art.1.  Se  constituie  Comisia de  mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

pentru  anul şcolar 2021-2022, în următoarea componenţă: 

 

  Responsabil: Bonda Dorina – profesor pentru învățământul primar  

  Membri: Părău Andreea, Stanimir Diana, Bodiș Oana, Drăgan Ligia, Gros Rodica 

      

Art.2.  Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul secretariat din 

cadrul instituţiei. 

       

 

DIRECTOR, 

             Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 68/1.09.2021 

În conformitate cu  Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, în baza art. 32 alin. o, cu 

avizul Consiliului de Administraţie  07.09.2020  şi  prin aprobarea Consiliului Profesoral din data de 

1.09.2021,  

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numită prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021, 

 

                                             DECIDE: 

 

Art.1.  Se  constituie  Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminare în mediul 

școlar și promovarea interculturalității, având următoarea componenţă: 

 

Responsabil: Cristean Diana – profesor doctor  

Membri: Țibre Ana-Maria, Muntean Denisa, Perde Sorin, Timar Stela, Dușa Rareș, Filip Adriana, Mihuleț Dana 

 

Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 

• elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

• colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

• sprijină colectivul şcolii în realizarea unui climat de disciplină; 

• monitorizează respectarea Regulamentului Intern; 

• verifică prelucrarea Regulamentului Intern de către toţi diriginţii şi afişează, la loc vizibil, extrase din 

acestea; 

• se întruneşte la solicitarea diriginţilor sau a conducerii şcolii, ori de câte ori este nevoie; 

• colaborează cu Comisia diriginţilor în ameliorarea şi rezolvarea problemelor grave de indisciplină; 

• aplică sancţiuni elevilor cu abateri disciplinare, conform Regulamentului Intern, iar în cazul abaterilor 

grave prezintă situaţia Consiliului Profesoral care va decide sancţiunile conform Regulamentului Intern şi 

a Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• monitorizează cazurile severe de absenteism şi propune, împreună cu psihologul şcolii, soluţii de 

ameliorare/reglare;  

• informează semestrial sau în cazul unor situaţii grave conducerea şcolii (Consiliul de Administraţie), 

medicul, psihologul şi Consiliul reprezentativ al părinţilor despre situaţia absenteismului în şcoală; 

• iniţiază programe destinate părinţilor în scopul conştientizării, informării şi formării pe tema dificultăţilor 

de adaptare a copiilor la mediul şcolar; 

• încadrarea în termen a responsabilităţilor, implicarea tuturor membrilor comisiei în activitatea repartizată. 

 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului secretariat din cadrul şcolii şi 

responsabilului comisiei.         

              

 

      

DIRECTOR, 

              Prof. Ana-Maria Țibre 
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DECIZIA NR. 69/1.09.2021 

În conformitate cu: 

• Art. 96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare, 

• Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Comisiei Paritare din Şcoala Gimnazială Constantin 

Brăncuşi, 

Directorul școlii, prof. Ana-Maria Țibre, numit prin decizia ISJ nr. 1710/19.08.2021,  

 

D E C I D E: 

Art. 1  Se constituie  Comisia paritară la nivel de unitate, în următoarea componenţă: 

Responsabil: Țibre Ana-Maria – director și președinte CA  

Membri: Zănoagă Lenuţa – membru CA, Apostoaie Dana – membru CA, Ioniță Angela – lider 

sindical,  Filip Florina – membru de sindicat, Filip Adriana – membru de sindicat și  secretarul comisiei 

Art.2.  Prezentul regulament  este realizat având ca bază Anexa 3 din CCMUNSAINP 

nr.8672/11.04.2019, publicat în MO partea V, înregistrat la MMJS-DDS cu nr. 435/17.04.2019. 

Art.3.  Cu  ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredinţează serviciul secretariat şi persoanele  

desemnate. 

 

DIRECTOR, 

                Prof. Ana-Maria Țibre 
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