
LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TARGOVISTE
Mihai Eminescu Nr 26 -c o d  poştal 130076 
Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687 
E-mail: spiru_haret_tgv@ yahoo.com  
Web: http://spiruharettargoviste.weebly.com /

DSPECT0KAIL1 «OLAP. -DDETEAN DAMSO'.TTA

H otărârea  C on siliu lu i d e A d m in istra ţie  nr. 3 /19 .09 .2019

Consiliul de Adm inistraţie al Liceului Tehnologic SPIRU H ARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 19.09.2019

In conform itate cu Legea Educaţiei N aţionale nr. 1/2011, cu m odificările şi com pletările ulterioare şi 
OM EN 4619/22.09.2014.

In temeiul prevederilor Regulam entului-cadru de Organizare şi Funcţionare a U nităţilor de învăţăm ânt
Preuniversitar, în  vigoare;

în  conform itate cu M etodologia -cad ru  de organizare şi funcţionare a consiliului de adm inistraţie din 
unităţile de învăţăm ânt preuniversitar;
In conformitate cu M etodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, 
reglem entată prin OM EN nr. 6143/2011, cu modificările şi com pletările ulterioare.

Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 
transferabile, art.8 aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011 şi Nota MEN nr.48/22.02.2013, art.15

Hotărăşte:

Art.(l) Se aprobă cererile privind echivalarea gradelor didactice pentru: prof. Bucura 
Cristina-gr. I, m i. Dan Alina-gr. II,sesiunea septembrie 2019;

Art.(2) Se aprobă componenţa comisiei pentru echivalarea gradelor didactice;
Art.(3)Se avizează planul de încadrare şi plata cu ora-buget/taxă, pentru anul şcolar

2019-2020;
Art.(4) Se aprobă structura, componenţa şi responsabilii comisiilor funcţionale, în anul

şcolar 2019-2020;
Art.(5) Se aprobă Fişa de autoevaluare/evaluare anuală şi Raportul de autoevaluare 

pentru anul şcolar 2019-2020
Art.(6) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, 

Regulamentului intern, an şcolar 2019-2020;
Art.(7) Se aprobă: structura echipei de subproiect ROSE şi componenţa comisiei de 

selecţie a echipei de implementare/grupului ţintă, pentru subproiectul ROSE, an şcolar 2019- 
2020 ;

Art.(8) Se aprobă schemele orare pentru toate nivelele de învăţământ, an şcolar 2019-
2020;

Art.(7) Se aprobă programul serviciului secretariat, an şcolar 2019-2020;
Art.(8) Se aprobă instrumente de monitorizare/manageriale ( fişa de evaluare a lecţiei, 

fişa de monitorizare a absenţelor, adresa de sancţiune pentru elevi/ de comunicare cu 
autorităţile.
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