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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 16 /05.05.2017

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU  H ARET  Târgovişte, întrunit 
în şedinţa din data de 05.05.2017

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

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

In conformitate cu M etodologia -cadru  de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Hotărăşte:

Art. (1) Se resping contestaţiile la exmatriculare pentru elevii anului IARLC: Zamfir 
George Lucian, Ivan M aria Cristina şi Stan Angelica;

Art.(2) Se aprobă transmiterea unei solicitări de reanalizare a funcţionalităţii anului 
IARLC, cu efectivul existent de 4 elevi, în anul şcolar 2016-2017, către ISJ Dâmboviţa;

Art.(3) Doamna director Şeran Elena îi solicită domnului Şerbănescu Cristian, 
înaintarea demisiei din calitatea de membru al Consiliului de Administraţie pentru 
obstrucţionarea activităţilor din cadrul şedinţelor;

Art.(4) Se aprobă, doamnei Georgescu Simona, profesor suplinitor pe catedra de limba 
franceză, acordul de principiu privind continuitatea, în condiţiile vacantării orelor, în anul şcolar 
2017-2018; se acordă calificativul parţial „foarte bine” pentru activitatea desfăşurată în anul 
şcolar 2016-2017;

Art.(5) Se respinge solicitarea doamnei Drăguţescu Adriana privind recomandarea 
pentru continuitate la prelungirea contractului pe perioadă determinată, pe orele din catedra de 
maistru instructor, domeniul textil, deoarece nu respectă art. 60 şi art. 85 din metodologia de 
mişcare privind mobilitatea, în vigoare; se respinge solicitarea de înscriere la etapa de 
mobilitate, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011, viabilitatea postului solicitat fiind de 1 an;

Art.(6) Se aprobă componenţa comisiilor de examen pentru certificarea competenţelor 
profesionale, nivel 4 (tehnic: design vestimentar; servicii: estetica şi igiena corpului omenesc; 
vocaţional-sportiv)) şi nivel 5 (calificarea: asistent medical de farmacie).
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Secretar Consiliu de Administraţie, 

Prof. Guşti Florentina
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