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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 09.09.2015 

 

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

în ședința din data de 09.09.2015. 

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 punctajele obținute în urma analizei activității desfășurate de 

cadrele didactice și personalul didactic auxiliar în anul școlar 2014-2015, precum și 

calificativele corespunzătoare. 

Art. (2). Se aprobă cererile depuse de cadrele didactice și personalul medical de 

specialitate pentru a preda la școala postliceală sanitară în limita orelor disponibile.. 

Art. (3). Se aprobă transferul următorilor elevi: Aldea Alexandra,  clasa a XII-a, 

de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” Buftea la clasa a XII-a domeniul Estetica 

și igiena corpului omenesc – cu condiția promovării examenelor de diferență; Neagoe 

Andrei, clasa a XI-a, de la Colegiul ”C. Carabela” Târgoviște la clasa a XI-a S – cu 

condiția promovării examenelor de diferență; Dulea Petrișor Gabriel, absolvent al clasei 

a XI-a , matematică informatică la clasa a XII-a A, industrie textilă pielărie  – cu condiția 

promovării examenelor de diferență. 

Art. (4). Nu se aprobă transferul elevei Ristoiu Gabriela de la clasa a XII-a B la 

clasa a XII-a S. 

Art. (5). Se aprobă solicitarea aprobării Inspectoratului Școlar Județean 

Dâmbovița pentru funcționarea cu efective reduse la clasa a X-a învățământ profesional 

cu durata de 3 ani, clasa a XII-a A, calificarea Tehnician designer vestimentar și anul II 

ARLC, calificarea Administrator rețele locale și de comunicații. 

Art. (6). Se aprobă solicitarea d-nei adm. Ștefan Georgiana de achiziționare a 

unei țâșnitori de apă pentru elevi. 

mailto:spiru_haret_tgv@yahoo.com
http://spiruharettargoviste.weebly.com/


Art. (7). Se aprobă solicitarea d-nei secretar șef. Mosang Nicoleta de montare a 

unei camere video în secretariat. 

Art. (8). Se aprobă plata prin programul EDUSAL și a cadrelor didactice de la 

școala postliceală sanitară. 

Art. (9). Se aprobă diriginții pentru anul școlar 2015-2016 atât la liceu cât și la 

școala postliceală 

Art. (10). Se aprobă convocarea Consiliului de Administrație în data de 

10.09.2015 pentru stabilirea punctajelor finale și calificativelor privind activitatea 

desfășurată de cadrele didactice și personalul didactic auxiliar în anul școlar 2014-2015 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 

Prof. Marinescu Patrița     Prof. Popa Cerasela 


