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agasa m

H otărârea Consiliului de A dm inistraţie nr. 30 /27 .02.2018

Consiliul de A dm inistraţie al L iceului Tehnologic SP IR U  H A R E T  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 27.02.2018

în conform itate cu L egea Educaţiei N aţionale nr. 1/2011, cu modificările şi com pletările ulterioare si 
OM EN 4619/22.09.2014.

în temeiul prevederilor Regulam entului-cadru de Organizare şi Funcţionare a U nităţilor de învăţăm ânt 
Preumversitar, a R egulam entului de organizare şi Funcţionare a liceului şi a regulam entului Intern, în vigoare;

• » -i j 1 f on^ormj tate cu M etodologia -cad ru  de organizare şi funcţionare a coi^iliu lu i de adm inistraţie din 
unităţile de învăţăm ânt preuniversitar, cu m odificările şi com pletările ulterioare.

Aii. (1) Se aprobă solicitările de transfer la profil sportiv, clasa a X-a pentru elevii: M anea Rafael 

Constantin, Nedelcu Daniei Costin, Ion N icolae Franţ, respectiv M ihăilă C. Vlad Constantin la clasa IA, în

Art.(2) Se aprobă înscrierea elevei Z aharia Denisa, ca audient la clasa a X-aA, «domeniul estetica şi igiena

A it.(j)  Se validează rezultatul evaluării obiective prin restrângerea de activitate la Lim ba şi literatura 

română cu nom inalizarea doam nei Prodan M ihaela, în anul şcolar 2018-2019;

A rt.(4) Se acordă calificativele parţiale, aprecierea sintetică şi acordul de principiu pentru pretransfer a 

cadrelor didactice cuprinse în etapele de mobilitate;

A it.(5) Se aprobă condiţiile specifice de ocupare a posturilor vacante şi viabilitatea acestora;

Art.(6) Se aprobă lista tem elor de proiect pentru exam enul.de certificare a com petenţelor 2018, nivel 4 

şi 5, respectiv a temelor selectate din lista naţională aprobatăM E N , pentru proba practică nivel 3,

Art.(7) Nu se aprobă solicitarea d-rei Pătraşcu Luminiţa, înregistrată cu nr. 252 din 02.02.2018;

A lt.(8) Se aprobă parţial detaşarea doam nei Zam firescu Simona pe postul de îngrijitor<

Hotărăşte:

condiţiile specifice de transfer;

corpului omenesc;

Secretar, 
P ro f.G usti Florentina
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