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H O T Ă R Â R E A nr. 27/18.11.2021 

 
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul 

Apostol Andrei", Municipiul Ploiești, constituit prin decizia nr.125/29.09.2021, 

întrunit în ședința de lucru din data de 18.11.2021, in baza convocatorului 

nr.7124/15.11.2021 

Având în vedere: 
 

❖ ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului sanatatii 5538/2015/2021  
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si 
completările ulterioare 

❖ art.3.1, alin.1 din ordinul comun 5558/2389/05.11.2021 privind modificarea 
ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului sanatatii 5538/2015/2021  
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si 
completările ulterioare 

❖ procentul de73,78 % de vaccinare in randul personalului angajat 
❖ Ordinul ME  5513/28.10.2021  și anexa 1- Calendarul etapelor și acțiunilor 

pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual şi în învățământul  
profesional pentru anul școlar 2022-2023. 

❖ OUG 75/2005 și Legea 87/2006. 
❖ OME/5511/28.10.2021-Metodologia privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare 2022-2023. 
❖ OME nr.5549/5.11.2021 
❖ HG 286/2011 Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificata si completata cu HG 
1027/2014, sectiunea 4, art.8, alin 1-6 

❖ Codul muncii 
❖ Procesul verbal, al Consiliului de Administratie din data de 18.11.2021 

 
În temeiul prevederilor: 

▪ Legii Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ ordinul comun al Ministrului Educatiei si Ministrului sanatatii 5538/2015/2021  
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si 
completările ulterioare 
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▪ OMEN 4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologia – cadru de 

organizare și funcționare a Consiliului de Administrație în unitîțile de 

învățământ preuniversitar; 

▪ Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C nr. 5447/31.08.2020, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ ROI al unității de învățământ nr. 8471/12.10.2020, aprobat în ședința C.A. din 

data de 16.10.2020; 

▪ ROF al unității de învățământ nr. 8472/12.10.2020, aprobat în ședința C.A. din 

data de 16.10.2020; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Pentru perioada 22-26.11.2021 se aplică Scenariului 1 de funcționare: 

"Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și 

elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de 

protecție." 

Art.2 Aprobarea  solicitarilor din partea agentilor economici pentru stabilirea cifrei 

de școlarizare în învățământul dual şi în învățământul  profesional pentru anul 

școlar 2022-2023 dupa cum urmeaza : 

• Invatamant profesional de stat  
Nr. 
crt 

Clasa Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Solicitarile 
agentilor 

economici 

Propunere Observatii 

1 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Estetica si 
igiena 
corpului 
omenesc 

Frizer Coafor 
Manichiurist 
Pedichiurist 

12 12 Acreditat  

2 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Ospatar 
(Chelner)Vanzator 
in UAP 

12 12 Acreditat  

 

• Invatamant dual  
Nr. 
crt 

Clasa Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Solicitarile 
agentilor 

economici 

Propunere Observatii 

1 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Comert  Comerciant 
vanzator  

10 10 Acreditat  

2 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Cofetar 
Patiser  

10 10 Acreditat  

 

 Art.3 Aprobarea propunerilor in vederea fundamentarii proiectului planului de 

scolarizare pentru anul scolar 2022-2023, dezbatut si validat in Consiliul 

Profesoral din 17.11.2021 dupa cum urmeaza : 

Invatamant primar 
Nr. crt Clasa  Nr. clase  Observatii  

1 Pregatitoare  1 Acreditat  

 

Invatamant liceal  
Nr. 
crt 

Clasa Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Observatii 

1 aIXa 1 Tehnologica  Servicii  Estetica si Coafor Stilist Acreditat  



igiena 
corpului 
omenesc 

2 aIXa 1 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Tehnician in turism- 
intensiv engleza 

Acreditat  

3 aIXa 1 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Organizator 
Banqueting  

Acreditat  

4 aIXa 1 Tehnologica  Servicii  Comert  Tehnician in 
activitati de comert 
-intensiv engleza 

Acreditat  

5 aIXa 1 Tehnologica  Servicii  Comert  Tehnician in 
achizitii si 
contractari 

Acreditat  

 

Invatamant profesional de stat  
Nr. 
crt 

Clasa Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Solicitarile 
agentilor 

economici 

Aprobat  Observatii 

1 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Estetica si 
igiena 
corpului 
omenesc 

Frizer Coafor 
Manichiurist 
Pedichiurist 

12 12 Acreditat  

2 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Ospatar 
(Chelner)Vanzator 
in UAP 

12 12 Acreditat  

 
Invatamant profesional dual  

Nr. 
crt 

Clasa Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Solicitarile 
agentilor 

economici 

Aprobat Observatii 

1 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Comert  Comerciant 
vanzator  

10 10 Acreditat  

2 aIXa 0.5 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Cofetar 
Patiser  

10 10 Acreditat  

 
Invatamant postliceal buget  
Nr. 
crt 

Anul Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Observatii 

1 I 1 Tehnologica  Servicii  Estetica si 
igiena 
corpului 
omenesc 

Stilist Acreditat  

2 I 1 Tehnologica  Servicii  Turism si 
alimentatie 

Tehnician 
nutritionist 

Acreditat  

3 I 3 Tehnologica  Servicii  Sanatate si 
asistenta 
pedagogica 

Asistent medical 
generalist  

Acreditat  

4 I 1 Tehnologica  Servicii  Sanatate si 
asistenta 
pedagogica 

Asistent medical de 
laborator 

Acreditat  

5 I 1 Tehnologica  Servicii  Sanatate si 
asistenta 
pedagogica 

Asistent medical de 
farmacie  

Acreditat  

 
Invatamant postliceal cu autofinantare  
Nr. 
crt 

Anul Nr. 
clase 

Filiera Profil Domeniul 
de 

pregatire 

Calificare 
profesionala 

Observatii 

1 I 1 Tehnologica  Servicii  Sanatate si 
asistenta 
pedagogica 

Asistent medical 
generalist 

Acreditat  

 

 



Art.4 Aprobarea modificărilor intervenite la  orarul școlar pentru liceu, invățământ 

profesional si postliceal, cu aplicabilitate din 15.11.2021. 

Art.5 Aprobarea  graficelor de practica la nivelul liceal, postliceal si profesional, 

modificate in conformitate cu ordinul  OME nr.5549/5.11.2021* 

Art.5 Aprobarea  modalitaților de modificare si actualizare a planificărilor 

calendaristice si a proiectelor unitaților de invatare in acord cu OME 

nr.5549/5.11.2021* si coroborate cu graficele de practica. 

 Art.6 Aprobarea graficului de concediu al presonalului didactic, modificat  in 

acord cu OME nr.5549/5.11.2021* 

Art.7 Aprobarea graficului de sustinere a tezelor in semestru I al anului scolar 

2021-2022, modificat conform Notei ME 34799/05.11.2021   

 

Art.8 Stabilirea si aprobarea componentei comisiei  de concurs si contestatii 

pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor . 

Art.9  Aprobarea reviziei procedurii operaționale de solutionare a petitiilor la 

nivelul LTSAA 

 
Art. 10 Prezenta Hotărâre se aplică începând cu data de 18.11.2021. 

 

Art. 11  Prezenta  hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru 

elevi, părinți, terți persoane), la avizierul din cancelarie (pentru personalul unității 

de învățământ) si site-ul unitatii de invatamant . 

 

Președinte Consilul de Administrație- 

Prof. Vasile Mircea Nicolae 

 


