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H O T Ă R Â R E A  

nr. 23/25.10.2021 

             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 25.10.2021, in baza convocatorului 

nr.6798/22.10.2021  

 

Având în vedere: 

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

ulterioare; 

▪ prevederile OMEN 4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologia – cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație în unitîțile de învățământ preuniversitar; 

▪ OSGG nr.600/2018 aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial 

 

În temeiul prevederilor: 

➢ 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;  

➢ HG nr. 286/23 martie 2011, anexa 1, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului conractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice. 

➢ OMEC nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial cu numărul 

827 din data de 9 septembrie 2020;  

➢ 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; 

➢ Ordinul M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și 
desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului 
postliceal 

➢ Ordinul M.E.N. nr. 4434/2014 Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de 

certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică 

➢ ORDIN Nr. 5576/2011 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 
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➢ Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5085/2019, 
➢ Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3480/2018  
➢ Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3470/2021OMECT 4385/2021 

➢ Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul şcolar 2021 - 

2022.  

ART.2 Se aprobă PAS 2020-2025, actualizat 2021.  

ART.3 Se validează  RAEI - raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2020-2021 

ART.4 Se aprobă Calendarului activităților educative al unității de învățământ pentru anul școlar 2020-

2021 

ART.5 Se aprobă propunerilor avizate in comisia de curriculum cu privire la indrumatorii de proiect 

pentru examenul de certificare a calificarilor profesionale nivelul 3, 4 si 5 

ART.6 Se aprobă referatul  de specialiate al beneficiarilor de burse de scolare (merit si sociale) 

ART.7 Se aprobă referatul de specialitate al beneficiarilor de rechizite scolare. 

ART.8 Se aprobă referatul de specialitate beneficiarilor de alocatie de hrana si drepturi de 

cazarmament (CES) 

ART.9 Se aprobă modificarilor intervenite la orarul unitatii de invatamant  

ART.10 Se prezinta scrisoarea metodica transmisa de ISJ Prahova cu nr.5198/18.10.2021 si sunt 

stabilite activitatile specifice. 

 ART. 11 Prezenta Hotărâre se redactează în 2 exemplare.  

Președinte  Consiliul de administrație, 

Director, 

Prof. Vasile Mircea Nicolae  

 


