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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2 /12.09.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, întrunit în şedinţa din data de 
12.09.2018

în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările uherioare 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 fiincţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar.

Hotărăşte:

Art.(l) Se aprobă formaţiunile de studiu, efectivele de elevi şi profesorii diriginţi, în anul şcolar 2018-
2019;

Art. (2) Se aprobă înscrierea ca audient în clasa a X-a, domeniul estetica şi igiena corpului omenesc a 
elevelor Hodorog Mihaela şi Hodorog Gabriela, până la echivalarea studiilor;

Art.(3) Se aprobă solicitările elevilor pentru schimbarea înscrierii la clasa a IX-a, de la domeniul textil, la 
estetica şi igiena corpului omenesc, nivel profesional;

Art.(4) Se aprobă normarea cadrelor didactice pentru toate formaţiunile de studiu şi plata cu ora la clasele 
bugetate şi clasele cu finanţare de către elevi, 2018-2019;

Art.(5) Se aprobă detaşarea d-nei Bunea Florina pe ’/a normă de bibliotecar, pe o perioadă de 6 luni;
Art.(6) Se aprobă schemele orare pentru clasele de nivel liceal, profesional şi postliceal, 2018-2019;
Art.(7) Se aprobă pentru personalul didactic, în anul şcolar 2018-2019: Fişa de evaluare şi Raportul de 

autoevaluare; Fişa de evaluare a personalului nedidactic în anul 2019;
Art.(8) Se aprobă Fişa postului pentm personalul didactic şi nedidactic, anul şcolar 2018-2019;
Art.(9) Se aprobă transferul elevilor: Neagu Adrian Casian (XA) la Liceul Udrea Băleanu; Dumitru 

Mihaela (XIA) la L.N. ”LL. Caragiale” Moreni; Năstase Fabian Ion (IXA) la L.T. Dacia Bucureşti,
Art.(lO) Se aprobă componenţa comisiei pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile;
Art.(l 1) Se aprobă referatul de necesitate şi oportunitate cu nr. 2479/11.09.2018 pentru plata comisiei de 

admitere 2018,
Art.(12) Se aprobă validarea rezultatelor elevilor pentru examenele de diferenţă, septembrie 2018;

Director, Secretar,
prof Guşti Florentina
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