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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 17.05.2016 
 

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

în ședința din data de 17.05.2016. 

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 disciplinele din CDL și CDS pentru anul școlar 2016-2017. 

Art. (2). Se aprobă acordarea calificativului parțial pentru activitatea desfășurată  

în anul școlar în curs de d-na prof. Popa Cerasela Raluca și d-na prof. Begu Elena. 

Art. (3). Se aprobă componența comisiilor pentru examenele de certificare a 

calificării profesionale, nivel 4, liceu filieră tehnologică  și  filieră vocațională precum și 

pentru nivel 5, școală postliceală, calificarea Asistent medical de farmacie. 

Art. (4). Se aprobă componența comisiei de admitere, clasa a IX-a liceu, filieră 

vocațională. 

Art. (5). Se aprobă transferul elevei Vlăsceanu Nicoleta, clasa a IX-a A, la clasa a 

X-a cu profil sportiv, începând cu anul școlar 2016-2017, cu condiția promovării 

examenelor de diferență și a probelor de aptitudini. 

Art. (6). Se aprobă transferul elevei Khivu Liliana Ștefania, retrasă în acest an 

școlar din clasa a XI-a de la Liceul Voievodul Mircea Târgoviște, în clasa a XI-a, 

începând cu anul școlar 2016-2017, cu respectarea legislației în vigoare. 

Art. (7). Se aprobă tematica pentru proba scrisă și cea pentru proba practică a 

examenului de certificare a calificării profesionale, nivel 5, școală postliceală, calificarea 

Asistent medical de farmacie. 

Art. (8). Se aprobă solicitarea d-nei prof. Constantinescu Monica Gabriela pentru 

detașare în anul școlar 2016-2017. 

Art. (9). Se aprobă taxa de școlarizare pentru clasele cu taxă de la școala 

postliceală, taxă ce va fi achitată de elevii înscriși în anul școlar 2016-2017. 

Art. (10). Se aprobă Contractul de școlarizare ce va fi încheiat cu elevii înscriși la 

școala postliceală cu taxă în anul școlar 2016-2017. 

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


Art. (11). Se aprobă taxa de examen pentru examenul de certificare a calificării 

profesionale, nivel 5, școală postliceală, calificarea Asistent medical de farmacie, 

sesiunea iunie-iulie 2016. 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 

Prof. Marinescu Patrița     Prof. Popa Cerasela 


