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HOTARAREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

 

Nr.368 din 23.11.2018 

  

Avand in vedere: adresa cu numarul 5936  din data de 22.11.2018 a Comisiei de etica din 

Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni”Ciacova, privitoare la solutionarea sesizarilor nr. 5700 din 

06.11.2018; 5698 din 06.11.2018; 5696 din 06.11.2018; 5704 din 06.11.2018; 5697 din 

06.11.2028; 5699 din 06.11.2018 si 5774 din 06.11.2018; 

In temeiul prevederilor : 

            -   OMEC nr.5550 din 06.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si  

                 functionare a Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar 

  -   OMEN 4831 din 30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului  
                 didactic din învăţământul preuniversitar 

    -   art.97 din Legea Educatiei Nationale nr 1 din 2011, cu modificarile si completarile  

         ulterioare ,  

- art.22 din OMENCS 5079/31.08.2016  cu modificarile si completarile ulterioare. 

             
CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE 

adopta prezenta HOTARARE  

 

ART.1. Se aproba, adresa cu numarul 5936  din data de 22.11.2018 a Comisiei de etica din 

Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni”Ciacova, privitoare la solutionarea  sesizarilor nr. 5700 din 

06.11.2018; 5698 din 06.11.2018; 5696 din 06.11.2018; 5704 din 06.11.2018; 5697 din 

06.11.2028; 5699 din 06.11.2018 si 5774 din 06.11.2018 prin care prof. Iovan C Cornel, 

specialitatea Educatie fizica si sport este sanctionat cu MUSTRARE SCRISA  si DIMINUAREA 

CALIFICATIVULUI ANUAL. 

ART. 2. Prezenta Hotarare se redacteaza in 8 exemplare care sunt distribuite astfel : un exemplar 

se ataseaza in dosarul – anexa al Registrului de hotarari ale Consiliului de administratie al 

Liceului Teoretic ,, Alexandru Mocioni „ Ciacova ; un exemplar in format letric se transmite  

compartimentului secretariat; un exemplar celor  in cauza si un exemplar informaticianului 

unitatii pentru publicare pe pagina web a unitatii scolare.  
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Director,   
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