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H otărârea  C on siliu lu i de A d m in istra ţie  nr. 28 /18 .01 .2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPJRU H ARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 18.01.2018

In confoi mitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare si 
OMEN 4619/22.09.2014.

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

In conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţi le de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă propunerea pentru componenţa comisiei de Bacalaureat-2018, competenţe digitale şi 

lingvistice;

Art.(2) Se aprobă componenţa comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 
2018-2019;

Art.(3) Se stabilesc calificativele pentru activitatea personalului nedidactic angajat, în anul 2017;

Art.(4) Se aprobă prelungirea detaşării d-lui Ştefan Ilie de la firma S.C. Eurogeneral dinTârgovişte, pe 

postul vacant, de muncitor, pentru o perioadă de 6 luni;

Art.(5) Se aprobă solicitarea d-nei Penescu Adriana (primul an) şi a domnului Pantilin Victor (al doilea 

an ), de continuare a activităţii didactice după vârsta legală de pensionare, în anul şcolar 2018-2019 , cu condiţia 

respectării legislaţiei în vigoare;

Art.(6) Se aprobă calendarul de desfăşurare a programului „Şcoala altfel”, anul şcolar 2017-2018;

Art.(7) Se aprobă delegarea atribuţiilor de director către d-1 prof. Pană Alexandru, în perioada concediului 

de odihnă solicitat de d-na director Şeran Elena (03-11.02.2018);

Art.(8) Se aprobă evaluarea/înscrierea ca audient, a elevei Iordache Ileana Alexandra şi transmiterea 

dosarului către ISJ Dâmboviţa, în vederea echivalării studiilor;
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