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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 31.08.2015 

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

în ședința din data de 31.08.2015. 

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 reprogramarea elevilor care, din motive medicale, nu s-au 

prezentat la examenele de încheiere a situației școlare/ corigențe. 

Art. (2). Se aprobă perioadele de susținere a examenelor de diferență. 

Art. (3). Se aprobă situația concediilor de odihnă pentru personalul didactic, la 

31.08.2015. 

Art. (4). Se aprobă transferul următorilor elevi: Nicolae Iuliana Florentina, 

repetentă, clasa a IX-a, de la Liceul Tehnologic ”Voievodul Mircea” Târgoviște la clasa a 

IX-a învățământ profesional cu durata de 3 ani; Ispas Andreea Lavinia, repetentă, clasa 

a IX-a, de la Liceul Tehnologic ”Voievodul Mircea” Târgoviște la clasa a IX-a învățământ 

profesional cu durata de 3 ani; Tilică Richard Costin, absolvent al clasei a IX-a la 

Colegiul Tehnic Feroviar București la clasa a X-a S; Enache Robert, absolvent al clasei 

a XI-a la Liceul ”Mircea Eliade” București, profil sportiv,  la clasa a XII-a S; Oproiu Matei, 

absolvent al clasei a X-a la Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” Târgoviște la clasa a XI-a 

S; Ghiță Ioana Mirela, absolventă a anului I AMG, Școala Postliceală Sanitară ”Domnița 

Ruxandra” București la anul II AMG. 

Art. (5). Se aprobă transferul elevei Gheorghe Valentina Georgiana, clasa a X-a 

A la Liceul teoretic ”Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște. 

Art. (6). Se aprobă transferul elevului Matei Andrei absolvent al clasei a X-a 

domeniul electric,  la clasa a XI-a S, profil sportiv. 

Art. (7). Se aprobă reînmatricularea elevilor Grozav George, repetent clasa a X-

a, domeniul electric în clasa a X-a același domeniu de pregătire, Crețoiu Daniela Ana în 
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anul II AMF, Vasile Mihaela Gabriela în anul I AMG, Ioniță Aurel Răzvan în anul II AMG, 

Popescu Cătălin Alexandru în anul I ARLC.. 

Art. (7). Se aprobă taxele de eliberare a documentelor școlare/ actelor de studii. 

Art. (8). Se aprobă Fișa postului pentru directorul adjunct, anul școlar 2015-2016. 

Art. (9). Se aprobă sesizarea comisiei de disciplină pentru d-ra. prof. Pătrașcu 

Luminița. 

Art. (10). Se aprobă solicitarea d-nelor as. med. Radu Marieana și 

Constantinescu Marilena privind neacordarea de ore, la plata cu ora, de Informatică la 

școala postliceală sanitară d-rei. prof. Pătrașcu Luminița din cauza comportamentului 

neprofesional. 

Art. (11). Se aprobă acordarea calificativului parțial d-lui prof. Șerbănescu 

Cristian în vederea detașării în interesul învățământului în anul școlar 2015-2016. 

Art. (12). Se aprobă solicitarea de detașare în interesul învățământului în anul 

școlar 2015-2016 a d-lui prof. Șerbănescu Cristian, având în vedere înscrierea unui 

număr de elevi la anul I ARLC corespunzător unei clase. 

Art. (12). Se aprobă, sub rezerva încadrării în fondurile bugetare alocate și pe o 

perioadă de probă de 3 luni a detașării d-nei Ilie Ionela Luiza pe postul de bibliotecar. 
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