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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 10 /29.01.2019

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 29.01.2019

în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi 
OMEN 4619/22.09.2014.

în temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ 
Preuniversitar, în vigoare;

în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar;
în conformitate cu Metodologia de evaluare a performanţelor individuale ale personalului contractual, conform 
OMECTS 3860/10,03.2011.

Hotărăşte:

Art. (1) Referatul de casare în valoare de 14.922,27 lei;

Art. (2) Se aprobă calificativele personalului nedidactic pentru performanţele personale individuale în anul

2018;
Art.(3) Se aprobă oferta de opţionale la nivel de unitate şcolară, filiera vocaţională, profil sportiv;

Art.(4) Se aprobă solicitările de încetare a contractului individual de muncă în vederea pensionării pentru 

limita de vârstă (prof Pantilin Victor şi prof Groza Cristina Carmen), menţinerea în activitate ca titular până la 

vârsta de 65 de ani şi reducerea de normă la 16 ore/săptămână (ms. instr. Penescu Adriana), începând cu data de 

31.08.2019;

Art.(5) Se aprobă, acordul de principiu pentru venirea prin pretransfer a d-nei prof Mirică Margareta, pe 

orele declarate vacante, conform specializărilor şi reîntregirea normei didactice a d-nei Dinu Loredana, la C.N. 

lenăchiţă Văcărescu, cu respectarea metodologiei de mobilitate, începând cu anul şcolar 2019-2020;

Art.(6) Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2019-2020, cu respectarea metodologiei de 

mişcare a personalului didactic, pentru anul şcolar 2019-2020;

Art.(7) Se aprobă componenţa comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 

2019-2020;
Art.(8) Se aprobă plata pentru: întocmirea raportului de evalaure şi tratare a riscurilor la securitatea fizică; 

sporul neuropsihic al cadrelor didactice încadrate la clasele de nivel postliceal cu taxă şi norma de hrană la norma 

de bază, conform legislaţiei în vigoare;

Art.(9) Se aprobă scutirea de la plata taxei şcolare pentru eleva Rusu Bianca Maria (ID);

Art.(lO) Se respinge solicitarea de venire prin transfer, a elevei Feraru Maria Estera.

Secretar, 

Guşti Florentina
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