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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 /07.10.2019

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET  Târgovişte, întrunit 
în şedinţa din data de 07.10.2019

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

în 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 unităţile de învăţământ preuniversitar;

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind m odalita tea de subvenţionare de către s ta t a 
costurilo r pentru  elevii care frecventează învăţăm ântu l pro fesional ACT EMIS DE: Guvernul României, 
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 09 noiem brie  2012 

Codul muncii, actualizat 2019

Hotărăşte:

Art.(l) Se aprobă ca d-na Guşti Florentina să îndeplinească funcţia de secretar al 
consiliului de administraţie, 2019-2020;

Art.(2) Se aprobă planul de muncă şi responsabilităţile membrilor consiliului de 
administraţie, ,an şcolar 2019-2020;

Art.(3) Se aprobă Raportul privind starea învăţământului pentru activitatea desfăşurată 
în cadrul Liceului Tehnologic „Spiru Haret” şi RAEI, în anul şcolar 2018-2019;

Art.(4) Se aprobă documentele manageriale pentru anul şcolar 2019-2020: PDI, Planul 
managerial anual, Planul managerial operaţional, Graficul unic de monitorizare şi control, 
Programul de dezvoltare al SCIM, graficul de asistenţe; revizuirea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, Regulamentului intern, procedura de acces 
în unitate, din cadrul subproiectului ROSE -procedura de selecţie a echipei de implementare, 
procedura de selecţie/completare a grupului ţintă, Regul amentul pentru protecţia datelor, Codul 
etic al Liceului Tehnologic „Spiru Haret”, anul şcolar 2019-2020;

Art.(5) Se aprobă: structura echipei de subproiect ROSE şi componenţa comisiei de 
selecţie a echipei de implementare, anul şcolar 2019-2020;

Art.(6) Se aprobă numirea domnului Hrestic Bogdan în funcţia de consilier privind 
respectarea Codului etic al cadrului didactic;

Art.(7) Se aprobă delegarea atribuţiilor de serviciu, în lipsa justificată a directorului, 
doamnei Popa Elena Corina;
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Art.(8) Se aprobă concediu fară plată doamnei Costea Claudia, în perioada 07.10.2019- 
06.11.2019, cu preluarea funcţiei de diriginte de către doamna profesor Mirică Margareta, 
respectiv distribuirea orelor vacantate fară afectarea orarului, pentru perioada menţionată; 

Art.(9) Se aprobă responsabilul comisiei Tehnologii-doamna prof. Stana Coca; 
Art.(10) Se aprobă calificativele finale pentru activitatea desfăşurată de profesorii cu 

norma de bază în unitate, care au fost încadraţi la mai multe unităţi şcolare, în anul şcolar 2018-

Art.(l 1) Se aprobă transferul elevei Petrescu Elena Cristina (XA) la Liceul Tehnologic 
Petrol Moreni;

Art.(12) Se aprobă: lista elevilor cu CES, an şcolar 2019-2020; lista elevilor propuşi 
pentru retragerea bursei profesionale (august 2019)

Art.(13) Se aprobă solicitările de decont pentru transport elevi şi cadre 
didactice/angajaţi (august, septembrie 2019);

Art.(14) Se aprobă graficul de activităţi pentru programul „Şcoala Altfel”

2019;

Director, 
Prof. Şeran Elena Secretar Consiliu de Administraţie,

Prof. Guşti Florentina


