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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 /17.10.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET  Târgovişte întrunit în şedinţa din 
data de 17.10.2018

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;

în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului de ocupare a postului de maistru 
instructor, nivel postliceal, finanţat de către elevi, declarat vacant până la sfârşitul anului şcolar 2018-2019;

Art.(2) Se aprobă componenţa comisiilor de examen, organizat Ia nivelul unităţii şcolare, pentru ocuparea 
postului de maistru instructor, nivel postliceal;

Art.(3) Se aprobă documentele proiective pentru anul şcolar 2018-2019: Planul managerial anual, 
operaţional, PDI operaţional (PAS), Planul de dezvoltare al comisiei de control managerial intern, plan de 
monitorizare a pianului managerial, planul unic de monitorizare a departamentelor, planul managerial al activităţii 
extraşcolare, programul de desfăşurare „Şcoala Altfel”, graficul pentru instruire practică, instruire clinică, pentru 
desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare;

Art.(4) Se aprobă procedurile pentru: testarea iniţială, pregătirea suplimentară pentru Bacalaureat, 
stabilirea CDŞ şi CDL, aphcarea chestionarelor pentru elevi şi părinţi în „Şcoala Altfel”, informarea periodică a 
elevilor şi părinţilor privind rezultatele şcolare; revizuirea procedurilor pentru admiterea în învăţământul 
profesional şi postliceal;

Art.(5) Se aprobă referatele de necesitate şi oportunitate nr.3186,3187,3191/16.10.2018 şi nr. 
3127/10.10.2018 (achiziţionarea de materiale ISU, materiale de igienizare, materiale de birotică, materiale 
didactice sala de nursing);

Art.(6) Se aprobă reducerea programului la schimbul 2 (orele 14-21), începând din data de 05.11.2018.
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