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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 6 /I I .11. 2016

Consiliul de Administraţie ale Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, înti-unit în 
şedinţa din data de 11.11.2016.

în confomiitate cu Legea Educaţiei Naţionale ni-. 1/2011, cu modif^ările şi completările 
ulterioai'e şi OMEN 4619/22.09.2014.

întemeiul prevedeiilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Uţităţilor de învăţământ 
Preuniversitai'.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă Organigrama Liceului Tehnologic Spiru Haret, Târgovişte.

Ait.(2) Se aprobă Planul managerial al activităţilor exti'aşcolare. ■

Art.(3) Se aprobă graficul de monitorizare a absenţelor. :

Art.(4) Se avizează opţionalele/profil sportiv pentni anul şcolar 2017-2018.

Art.(5) Se aprobă modificarea nonnei doarmiei director Şeran Elena (8|ore nonna de bază, 5 
ore suplimentare în liceu),

Alt.(6) Se aprobă tematica proiectelor CCP, nivel 5, pentiii calificaieia asistent medical de 
fannacie, domeniul infonnatică; administrator reţele locale şi de comunicare, tjeraatica probei scrise 
(infonnatică) şi a probei practice, examen CCP-ARLC. i

Ait.(7) Se avizează activitatea de mobilitate în Polonia, în perioada 14-18.11.2016, în cadrul 
Proiectului School sweet school, cadre didactice participante: Seran Elena, S t^ a  Coca, Şerbănescu 
Cristian.

Art.(8) Se aprobă graficul de suplinire şi preluaiea fimcţiei de director, oji această perioadă, de 
către domnul profesor Drăgănoiu Gabriel.

Alt.(9) Se aprobă decontul abonamentelor pentioi ti'ansportul cadi’elor cidactice şi al elevilor 
navetişti, în perioada septembrie-octombrie 2016.

Alt. (10) Se aprobă acordarea burselor Bani de liceu şi a buiselor profesionale; Elevei Georgescu 
A , clasa a Xl-a, nivel profesional, îi este retrasă bursa până în luna ianuarie, datorită număioilui mare de 
absenţe.

A it.(l 1) Se aprobă soluţionarea resti’ângerii postuiilor de secretar printi-<j) evaluate obiectivă a 
angajaţilor şi realizarea nonnăiii secretanrlui restracturat din: o jumătate de n0nnă de secretar şi o 
jumătate de nonnă de îngrijitor.

Ai1.(l2) Se aprobă continuarea detaşării d-lui Ştefan llie prin completarea cu o jumătate de 
noiTnă de
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