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H otărârea C onsiliului de A dm inistraţie nr.l 1/18.02.2020

C onsiliul de A dm inistraţie al Liceului Tehnologic SP IR U  H ARET  Târgovişte, întrunit 
în  şedinţa din data de 18.02.2020

In conform itate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi com pletările ulterioare şi 
OMEN 4619/22.09.2014.

în temeiul prevederilor Regulam entului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ 
Preuniversitar, în vigoare;

In conform itate cu M etodologia -cad ru  de organizare şi funcţionare a consiliului de adm inistraţie din 
unităţile de învăţăm ânt preuniversitar;

In conform itate cu M etodologia-cadru privind m obilitatea personalului didactic de predare din 
învăţăm ântul preuniversitar in anul şcolar 2020-2021, în vigoare;

în  conform itate cu Decizia Curţii Constituţionale 387/2018

Hotărăşte:

A rt.(l)  Se aprobă revizuirea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2020-2021, prin integrarea orelor 
aferente clasei IXC -învăţăm ânt profesional, domeniul industrie textilă şi pielărie, luându-se în  calcul riscul ridicat 
de nerealizare a clasei, aprobată în proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar2020-2021;

Art.(2) Se aprobă lista revizuită a cadrelor didactice cărora nu li se poate constitui norma didactică la 
nivelul unităţii de învăţăm ânt, conform deciziei de numire pe post/catedră, astfel: com pletare de normă didactică 
- Pătraşcu Luminiţa, M ihai M ihaela Cezarina, restrângere de activitate - ;

A lt.(3) Se aprobă validarea rezultatelor obţinute la concursul organizat de unitate pentru 0,5 normă 
m uncitor (Ştefan Ilie) ,1 ,5  normă îngrijitor (Ştefan llie-0,5 normă, Bălan A nca-1 normă) şi încheierea contractelor 
individuale de muncă pentru  perioadă nedeterm inată, începând cu data de 24.02.2020;

Art.(4) Se aprobă Raportul privind starea învăţăm ântului la Liceul Tehnologic „Spim  H aret” , semestrul 
I, an şcolar 2019-2020;

Art.(5) Se aprobă lista beneficiarilor burse Bani de liceu ( ianuarie 2020) şi lista beneficiarilor pentru 
decontul abonam entelor de transport elevi şi cadre didactice (ianuarie 2020)

Art (6) Se aprobă com ponenţa com isiilor dc adm itere pentru anul şcolar 2020-2021: comisia dc 
organizare şi desfaşurare a admiterii în învăţăm ântul profesional de stat, comisia de com isia de organizare şi 
desiaşurare a adm iterii în  învăţăm ântului liceal, filiera tehnologică şi învăţăm ântul postliceal dc stat, com isia de 
organizare şi desfaşurare a admiterii în liceu, proba de aptitudini, filiera vocaţională, profil sportiv ,

Art.(7) Se aprobă . procedura privind adm iterea elevilor în învăţăm ântul profesional, procedura privind 
adm iterea elevilor în  învăţăm ântul postliccal, metodologia de adm itere în învăţăm ântul postliceal-revizuită şi 
calendarul admiterii, pentru anul şcolar 2020-2021;

A rt.(8) Se aprobă solicitarea doamnei Bănică M ariana- îngrijitor, pentru aprobarea continuării activităţii 
până la îm plinirea vârstei de 65 de ani;

A rt.(9) Se aprobă reînscrierea elevei Oprea Georgiana C.ristina în  clasa a IX-a A, în urma revenirii din 
străinătate, cu avizul ISJ Dâmboviţa;

Art.(10) Se aprobă transferul elevei Zdrafcu M irela Cătălina, în  anul I, învăţăm ânt postliceal, de la FEG 
Bucureşti;

A r t .( l l)  Se aprobă referatele de necesitate şi oportunitate nr. 222/29.01.2020 ( servicii-dezinfecţie, 
dezinsecţie, deratizare, verificare hidranţi şi instalaţii gaze naturale, achiziţii- consumabile) şi nr. 404/18.02.2020 
(reînnoirepe’rţificât digital A N  Ai;).

Secrctar Consiliu de Administraţie,

Prof. Guşti Florentina
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H otărârea C onsiliului de A dm inistraţie nr.10/30.01.2020

Consiliul de A dm inistraţie al Liceului Tehnologic SP IR U  H ARET  Târgovişte, întrunit 
în şedinţa din data de 30.01.2020

In conform itate cu Legea Educaţiei N aţionale nr. 1/2011, cu modificările şi com pletările ulterioare şi 
O M E N  4619/22.09.2014,

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

In conform itate cu M etodologia -cad ru  de organizare şi funcţionare a consiliului dc adm inistraţie din 
unităţile de învăţăm ânt preuniversitar;

în  conform itate cu O M ECTS  nr. 3 8 60 / 10 .03 .2011 p riv ind  ap roba rea  c r ite r i i lo r si m e todo log ie i 
de eva lua re  a p e rfo rm a n te lo r  p ro fe s io n a le  in d iv id u a le  anua le  a le  p e rso n a lu lu i con tra c tu a l; Anexa la 
OM ECTS nr. 3 8 60 / 10 .03 .2011  p r iv ind  s tab ilirea  c r ite r i i lo r  si m e to d o lo g ie i de eva lua re  a 
p e rfo rm an te lo r  p ro fe s io n a le  in d iv id u a le  anua le  a le  p e rso n a lu lu i con tra c tua l

Procedura operaţională ISJ privind avizarea program elor pentru discip line le opţiona le, cuprinse în curricu lum  la 
decizia şcolii ( CDŞ), pentru anul şcolar 2020-2021;

In  c o n fo rm ita te  cu  M e to d o lo g ia -c a d ru  p r iv in d  m o b ilita te a  p e rso n a lu lu i d id a c t ic  de  p reda re  d in  
în v ă ţă m â n tu l p re u n iv e r s ita r  in a n u l ş c o la r  2 0 20 -2021 , în  v igoa re ;

Hotărăşte:

A rt.( l)  Sc aprobă calificativele privind perform anţele profesionale ale personalului nedidactic, pentru 
anul 2019;

Art.(2) Se aprobă disciplinele opţionale (CDŞ) pentru anul şcolar 2020-2021, la nivelul unităţii de 
învăţământ;

Art.(3) Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2020-2021;

Art.(4) Se aprobă eliberarea ACORDULUI unităţii de învăţăm ânt pentru m enţinerea în  activitate, ca 
titular, a doamnei prof. M irică M argareta, în anul şcolar 2020-2021;

Art.(5) Se respinge solicitarea doam nei M ihai M ihacla Cezarina, de com pletare a normei didactice cu 
u ie în  specialitate, nefllnd vacante la nivelul unităţii de învăţământ;

Art.(6) Sc aprobă viabilitatea posturilor şi condiţiile specifice unităţii dc învăţăm ânt pentru ocuparea 
posturilor/orelor vacante din anul şcolar 2020-2021;

Art.(7) Se aprobă solicitarea de acordare a bursei m edicale pentru eleva Şerban Sorina D iana (1XC);
Art.(8) Se aprobă m odificarea de încadrare la învăţăm ântul postliceal, cu taxă, a doam nelor Toboşaru 

Loredana (renunţare-M 54-IIID) şi Anica M aria (atribuire);

Art (9) Se aprobă: lista beneficiarilor bursei profesionale cu retragerea bursei pentru elevii: IXA- Avram 
Mariana, Badea M ario, Breazu Andreea, D arm az Constanţa, Deaconescu Andreea, Liţă Ancuţa, Neagu Larisa, 
Stoica Andreea,; IXB- Costache Alice, Nedelcu Elena, Şerban Elena; IXC-Ioniţă Izabela, loniţă M aria (ianuarie 
2020), lista beneficiarilor pentm  decontul abonam entelor dc transport - cadrc didactice (decem brie 2019)

Secrctar C onsiliu  de  A dm inistraţie,

Prof. Guşti Florentina
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