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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/09.03.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 09.03.2018

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

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

în conformitate cu Metodologia de desfăşurare a Programului „Şcoala Altfel, în vigoare, 
în  conformitate cu Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare; 
în  conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. (1) Se aprobă validarea Raportului de activitate pentru semestrul I, an şcolar 2017-2018;

Art.(2) Se aprobă acordarea aprecierii sintetice pentru profesorii cuprinşi în etapa de mobilitate pentru 

restrângere de activitate, prin transfer consimţit între unităţi;

Art.(3) Se aprobă propunerea privind componenţa următoarelor comisii: Simulare examen de 

Bacalaureat, Comisia de evaluare pentru echivalare de studii, Comisia pentru examene de diferenţă, Comisia de 

mobilitate pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi, în anul şcolar 2018-2019;

Art.(4) Se aprobă avizarea ştatelor de plată pentru plata abonamentelor la elevi şi profesori, perioada 

decembrie 2017-februarie 2018;

Art.(5) Se aprobă sancţionarea cu retragerea bursei profesionale pentru elevii: IXBp (februarie-aprilie 

2018)- Călin Roxana, Caraba Nicoleta, Constantin Luminiţa, Dumitru Elena, Pudilik Andreea; XIB (ianuarie- 

inartie 2018)-Caraba Loredana;

Art.(6) Se aprobă Programul de activităţi „Şcoala Altfel” şi orarul de desfăşurare;

Art.(7) Se aprobă modificarea schemei orare începând cu data de 11 aprilie 2018;

Alt.(8) Se aprobă revizuirea următoarelor documente: Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Liceului Tehnologic „Spiru Haret”, Regulamentul Intern, Procedura de admitere în învăţământul profesional, anul 

şcolar 2017-2018;

Art.(9) Se aprobă suplinirea orelor de engleză de către Şerban Dana, în perioada concediului medical al

Art.(10) Se aprobă solicitarea detaşării d-nei Şerban Elena Dana pe funcţia de bibliotecar (1/2 normă),cu 

respectarea legislaţiei în vigoare;

Art.(11) Se aprobă referatul de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea materialelor de curăţenie 

de primăvară şi de birotică;

Art.(12) Se aprobă schimbarea din funcţia de diriginte la clasa a -IX -a Bp, a d-nei Stanciu Alis cu d-na
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Secretar,
Prof. Guşti Florentina
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