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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 03.11.2014 

 

Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște întrunit 

în ședința din data de 03.11.2014 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare și OMEN 4619/22.09.2014 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților 

de Învățământ Preuniversitar 

Hotărăște: 

Art. (1). Se aprobă tematica ședințelor Consiliului de administrație și Consiliului 

Profesoral pentru anul școlar 2014-2015 

Art. (2). Se aprobă atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 

școlar 2014-2015. 

Art. (3). Se aprobă Planul managerial al activităților educative și extrașcolare 

pentru anul școlar 2014-2015. 

Art. (4). Se aprobă Planul operațional privind combaterea violenței în mediul 

școlar pentru anul școlar 2014-2015. 

Art. (5). Se aprobă Fișele posturilor pentru personalul didactic, coordonatorul de 

proiecte și programe educative și extrașcolare, directorul adjunct pentru anul școlar 

2014-2015. 

Art. (6). Se aprobă Fișele de evaluare/ autoevaluare pentru personalul didactic, și 

didactic auxiliar pentru anul școlar 2014-2015. 

Art. (7). Se aprobă temele pentru examenul de certificare la clasa a XII-a, profil 

sportiv, pentru anul școlar 2014-2015. 

Art. (8). Se aprobă retragerea elevei Mocancea Adina Elena – anul II AMG. 

Art. (9). Se aprobă cererea d-nei dr. Pop Rodica de a preda Biofizică și 

imagistică medicală la Școala postliceală sanitară. 

Art. (10). Se aprobă cererea d-nei prof. Șeran Elena de numire în calitate de 

coordonator SNAC în unitatea de învățământ. 

Art. (11). Se aprobă referatele de necesitate întocmite de dl. informatician 

Olteanu Anghel, d-na dr. Tudosescu Despina, d-na prof. Stan Sabina, d-na adm. Ștefan 
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Georgiana pentru achiziția de materiale și echipamente în vederea desfășurării 

activității în condiții optime. 

Art. (12). Nu se aprobă solicitarea Colegiului național ”C. Carabella” Târgoviște 

de închiriere a sălii de sport. 

Art. (13). Se aprobă ștatele de plată pentru transportul cadrelor didactice pentru 

lunile iunie și iulie 2014. 

Art. (14). Se aprobă reducerea pauzei cu 5 min. în orarul de după-amiază. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 

Prof. Marinescu Patrița     Prof. Constantinescu Monica 


