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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 13.10.2015 
 

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

în ședința din data de 13.10.2015. 

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 Raportul de Autoevaluare Internă pentru anul școlar 2014-

2015. 

Art. (2). Se aprobă tematica de proiecte pentru anul II ARLC. 

Art. (3). Se aprobă încadrarea pentru plata cu ora aferentă anului școlar 2015-

2016. 

Art. (4). Se aprobă înscrierea la grade didactice a următoarelor persoane:  

- la gradul didactic II: Dan Maria Alina, Neacșu Mariana, Popa Corina Elena, 

Șerbănescu Mihai Cristian 

- la gradul didactic I: Mihai Mihaela Cezarina, Popa Cerasela Raluca (cu 

cerere) și Pană Ioan Alexandru, Peichea Janiela (cu dosar) 

Art. (5). Se aprobă tematica pentru ședințele Consiliului de Administrație, în anul 

școlar curent, și Consiliile profesorale cu temă. 

Art. (6). Se aprobă Planul managerial al activităților educative extrașcolare pentru 

anul școlar 2015-2016. 

Art. (7). Se aprobă Planul operațional pentru combaterea violenței în mediul 

școlar, pentru anul școlar 2015-2016. 

Art. (8). Se aprobă desemnarea d-nei secretar șef, Mosang Nicoleta, ca 

persoană responsabilă cu introducerea on-line a datelor cadrelor didactice care depun 

cereri/ dosare de înscriere la grade didactice. 

Art. (9). Se aprobă indemnizațiile de conducere, conform Legii 63/2011, în 

același procent ca în anul școlar precedent. 
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Art. (10). Se aprobă actualizarea programului de completare a actelor de studii 

prin achiziția softului corespunzător. 

Art. (11). Se aprobă referatele întocmite de d-na administrator Ștefan Georgiana 

pentru: 

- achiziția de imprimate/ tipizate (cataloage, registre matricole, condici de 

prezență, etc); 

- plata facturilor necesare certificării conformității pentru liceu și școala 

postliceală (acordare autorizație sanitară); 

- verificarea instalației de prevenire a incendiilor; 

- preluarea sarcinilor, și retribuirea corespunzătoare, din fișa postului de 

îngrijitor a d-nei Pană Verginia – aflată în concediu medical în perioada 1-31 

octombrie, de către Butăroiu Ludovica și Bănică Maria. 

Art. (12). Se aprobă utilizarea sălii de sport pentru ședințe de antrenament, ale 

grupelor de copii de la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște și cererile d-lui prof. Pană Ioan 

Alexandru și Dinu Matei de folosire/ închiriere a sălii de sport pentru fotbal. 

Art. (13). Se aprobă cererea de transfer a elevului Cobori Gabriel Valentin, clasa 

a XI-a, de la Colegiul Economic ”Ion Ghica” Târgoviște, la filiera vocațională, profil 

sportiv, cu condiția promovării examenelor de diferență. 

Art. (14). Se aprobă cererea de transfer a elevului Nedelcu Iulian, clasa a XII-a, 

filieră tehnologică, profil tehnic, calificarea Tehnician în instalații electrice la filiera 

vocațională, profil sportiv, cu condiția promovării examenelor de diferență 

Art. (15). Se aprobă fișele posturilor pentru anul școlar curent pentru: 

- personalul didactic; 

- personalul didactic auxiliar; 

- personalul nedidactic. 

Art. (16). Se aprobă fișele de autoevaluare/ evaluare a activității desfășurate în 

anul școlar 2015-2016 pentru: 

- personalul didactic; 

- personalul didactic auxiliar. 

Art. (17). Se aprobă modificarea programului de după amiază la școala 

postliceală astfel: 

- până la trecerea la ora de iarnă – începerea programului la 13,50 și 

reducerea pauzei cu 5 minute; 

- după trecerea la ora de iarnă – începerea programului la 13,50, reducerea 

orei de curs și pauzei cu câte 5 minute (oră de curs – 45 minute, pauză – 5 

minute). 



Art. (18). Se aprobă componența comisiei pentru integritate și prevenirea actelor 

de corupție în educație, după cum urmează: 

- coordonator: prof. Drăgănoiu Gabriel; 

- reprezentant Resurse umane: Mosang Nicoleta; 

- reprezentant SCM: prof. Mihai Mihaela Cezarina; 

- consilier pentru integritate: prof. Gusti Florentina; 

- secretar: prof. Dinu Loredana; 

- membri: ec. Olteanu Viorica; 

m.i. Popa Corina 

Art. (19). Se aprobă solicitarea d-nei administrator financiar ec. Olteanu Viorica 

de începere a inventarierii anuale din data de 15.11.2015 și componența comisiei de 

inventariere formată din: 

- președinte prof. Mihai Mihaela Cezarina – director adjunct; 

- secretar: prof. Oprea Cristina; 

- membri: prof. Prodan Alin 

prof. Pană Alexandru. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 

Prof. Marinescu Patrița     Prof. Popa Cerasela 


