
     PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat azi, 25.03.2020, în cadrul ședinței consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Nr.131. 

 Ședința s-a desfășurat online, având pe ordinea de zi ca punct unic organizarea activității în 

condițiile speciale cauzate de epidemia cu COVID 19. 

 Domnul director Dorin Zăpadă,  propune următoarele: 

- programul personalului didactic-auxiliar se va realiza în cea mai mare parte prin activități la 

domiciliu; 

- pentru a reduce la maxim prezența administratorului de patrimoniu, secretarului șef, a 

contabilului, a informaticianului și a directorilor unității în afara domiciliului, documentele 

privind plata drepturilor prevăzute pentru elevii cu CES, plata utilităților și a altor facturi precum 

și asigurarea drepturilor salariale ale personalului, inclusiv întâlnirea fizică a celor responsabili, 

se vor realiza în perioada 10.04.2020  – 15.04.2020 pentru plățile aferente lunii februarie a.c.      

( pentru activitățile din proiectul Sunt special dar vreau la școală! și pentru drepturile elevilor cu 

CES) și pentru luna martie a.c. în legătură cu celelalte documente; 

- programul personalului nedidactic va presupune deplasarea periodică a câte unui angajat la 

sediul școlii pentru a verifica starea fizică a instalațiilor și a spațiilor școlare, după o planificare ce 

va fi stabilită de către administratorul de patrimoniu și aprobată de către directorul școlii; 

- recuperarea orelor de muncă ale acestui personal se va realiza pe baza unei planificări a 

activității în perioada ulterioară încheierii stării de urgență; 

- școala va beneficia în continuare de serviciile permanente de pază ale firmei desemnate de către 

consiliul local. Administratorul de patrimoniu va ține legătura permanent cu reprezentanții 

acestei firme. 

Domnul director Dorin Zăpadă precizează că până la această dată au fost plătite facturile, 

utilitățile și drepturile salariale, cu excepțiile precizate anterior, ceea ce a presupus deplasarea 

factorilor de conducere amintiți mai sus, inclusiv la unitatea școlară. 

 De asemenea, domnul director arată că s-au desfășurat de către RADET lucrări de înlocuire a 

țevilor de apă caldă din curtea și din subsolul școlii, lucrări finalizate parțial ieri, 24.03 a.c. În această 

dimineață angajații RADET toarnă beton în curtea școlii în spațiile anterior demantelate. Aceste lucrări 

au presupus prezența în școală a mecanicului de întreținere, cu excepția acestei dimineți când 

betonarea se realizează în prezența agenților de pază cu care administratorul de patrimoniu păstrează 

legătura. 

 Cadrele didactice vor desfășura în continuare acțiuni de suport adresate elevilor și părinților, 

selectând acele metode pe care le consideră eficiente în raport cu nivelul de învățământ corespunzător 

și cu disciplinele respective. Efortul principal va urmări cuprinderea tuturor elevilor în aceste acțiuni de 

suport. 

 Orice problemă ce ar putea să apară în legătură cu situația elevilor va fi adusă la cunoștința 

conducerii școlii pe mail, whatsapp sau telefonic. 



 Se cere punctul de vedere al membrilor consiliului de administrație cu privire la propunerile 

menționate. 

Următorii membri își exprimă acordul: Sofia Dobra, Daniela Pavel, Nicolae Alixandru, Fănica 

Pîrvescu, Mihaela Stan, Alexandra Florea, Dragoș Geamănă.  

 Nu a răspuns domnul Marian Țigănuș, viceprimar. 

 Ca urmare, cu votul a opt din nouă membri ai consiliului de administrație, propunerile sunt 

adoptate. 

 Textul procesului-verbal va fi transmis cadrelor didactice învățători, diriginți, profesori, 

membrilor personalului didactic-auxiliar, inclusiv administratorului de patrimoniu, care va transmite 

măsurile ce îi privesc membrilor personalului nedidactic. 

 Informaticianul școlii va posta în termen de 24 de ore procesul-verbal pe site-ul școlii. 

 Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

  Președinte, 

  DIRECTOR 

   Profesor Dorin Zăpadă 

 

 


