
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE 

28 NOIEMBRIE 2022 

    

      Ordinea de zi: 

1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal și a înv. profesional de zi pentru anul școlar 2023-2024. 

 

2. Diverse 

 

Hot. nr. 229-CA dezbate, analizează și propune proiectul planului de școlarizare pentru 

anul școlar 2003-2024 CTERR și SC. GIMNAZIALĂ NR. 31, BRAȘOV. 

-învățământ preșcolar CTERR (o grupă program prelungit și o grupă program 

normal. 

- învățământ preșcolar SC. GIM. NR. 31/ o grupă program normal și patru grupe 

pentru program prelungit. 

- învățământ primar SC. GIM. NR. 31- 2 clase pregătitoare. 

- învățământ gimnazial SC. GIM. NR. 31- 2 clase de a-V-a. 

- învățământ liceal zi: 

            a) clasa a IX-a, secția maghiară, profil electronica-automatizări, 0,5 clase 12 elevi. 

            b) clasa a IX-a, secția germană , profil electronica-automatizări , 0,5 clase 12 elevi 

            c) clasa a IX-a, secția română, profil electric, o clasă, 24 elevi. 

            d) clasa a IX-a, secția română, profil electronică automatizare, o clasă, 24 elevi.  

            - învățământ liceal seral 

            a) clasa a XI-a, secția română, profil electric, două clase, 48 elevi. 

            b) clasa a XII-a, secția română, profil electric, o clasă, 28 elevi. 

            c) clasa a XIII-a, secția română, profil electric, o clasă, 28 elevi. 

             - învățământ postliceal  

           a) anul I, secția română, specializarea Tehnician echipamente de calcul, o clasă, 25 

de elevi.  

           b) anul II, Școala de maiștri, specializare Maistru electrician CSRE, o clasă, 27 de 

elevi. 

              -școala profesională 

          a) clasa a XI-a, specializare Electromecanic, utilaje si instalații industriale, 3 clase, 

69 de elevi. 

         b) clasa a XI-a, specializare Electrician, aparate și echipamente electrice și 

energetice, o clasa, 23 elevi.  

 

Hot. nr. 230-CA aprobă raportul RAEI pentru anul școlar 2021-2022 conform anexei. 



Hot. nr. 231-CA validează cerera nr. 6486/24.11.2022 a doamnei Miloși I.R. Ioana-Otilia 

pentru programarea inspecției curente 1 în vederea înscrierii la examenul pentru obținerea 

gr. didactic I, seria 2024-2026. 

Hot. nr. 232-CA aprobă cererea nr. 6435/22.11.2022 a doamnei Molodeț Mihaela de 

trecere la urmatoarea tranșă de vechime în învățământ, respectiv 10-15 ani.  

Hot. nr 233-CA aproba cererea nr. 5816/ 03.11.2022 a doamnei Balint Eniko de trecere la 

următoarea tranșă de vechime (peste 20 de ani). 

Hot. nr. 234-CA aprobă cererea nr. 5772/ 01.11.2022 a doamnei Nenciu Izabela de 

trecere la următoarea treaptă de vechime, respectiv 10-15 ani. 

Hot. nr. 235-CA acordă aviz favorabil cererii nr. 717/03.11.2022 de transfer a elevei 

Scârnei Adriela-Ioana de la CTERR la Seminarul  Teologic ,,D. Stăniloae Brașov. 

Hot. nr. 236-CA aprobă cererea nr. 6501/25.11.2022 de înscriere în clasa pregatitoare a 

elevilor Gog-Aurelia-Angelica și Gog Iosif-Octavian, conform solicitării aprobate de către 

ISJ BRAȘOV, nr. 11928/10.11.2022 

Hot. nr. 237-CA aprobă cererea nr. 5527/12.10.2022 a doamnei Varga Irina de înscriere 

la grădiniță a fiicei sale, Varga-Ștefania-Gabriela. 

Hot. nr. 238-CA acordă aviz favorabil cererii nr. 5527/26.10.2022 de transfer e elevului 

Șomba George de la CTERR la Colegiul Energetic Cluj. 

Hot. nr. 239-CA analizează și decide ca ziua de 02.12.2022 se va recupera de către 

CTERR în data de 9 decembrie 2022. 

Hot. nr.240-CA analizează și aprobă recuperarea zilei de 02.12.2022 de către SC. GIM. 

NR. 31, conform orarului anexat.  

                      

Președinte CA,                                                                            Secretar CA,  

Prof. Cristea Cosmin Florian Tiucă Mădălina 

 

 

 

  

  



  



  



  



  



 


