MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANTUL APOSTOL ANDREI”
MUNICIPIUL PLOIESTI
Strada Deditel nr.4 Ploieşti Jud.Prahova
Tel: 0244/531041 ; Fax 0244/531041
e-mail : lts_aa@yahoo.com web: www.liceulsfantulandrei.ro

H O T Ă R Â R E A nr. 4/06.02.2020
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei",
Municipiul Ploiești, alcătuit din 15 membrii (6 cadre didactice, 3 reprezentanți ai Consiliului Local, 1
reprezentant al Primarului, 2 reprezentanți ai agenților economici, 2 reprezentanti ai părinților, 1
reprezentant al elevilor), întrunit în ședința din data de 06.02.2020
 În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată cu
modificările și completările ulterioare;
 În conformitate cu prevederile OMEN 4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologia –
cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație în unitîțile de învățământ
preuniversitar;
 În conformitate cu prevederile OUG 81/2016 cu modificările și completările ulterioare;
 În conformitate cu prevederile ROFUIP aprobat prin OMENCȘ Nr. 5079/2016 din 31 08
2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, publicat în: monitorul oficial nr. 720 din 19 septembrie 2016;
 În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3027/08.01.2018 privind modificarea și
completarea OMENCȘ Nr. 5079/2016 din 31 08 2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 În conformitate cu prevederile OMEC 5259/12.11.2019 - Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021;
 În conformitate cu prevederile Legea 53/2003 Codul Muncii – cu modificările și completările
ulterioare;
 În conformitate cu prevederile OMEN nr 4165/2018 – Norme metodologice privind
intocmirea proiectului/planului de incadrare si incadrarea in regim plata cu ora;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Se prezinta, se discuta și se aprobă proiecul de incadrare cu personal didactic pentru anul
scolar 2020-2021, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 132 - 135.
Art. 2 Se prezintă,discută și se aprobă anexele proiecului de incadrare 1 – 14 , conform PV din
registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 132 - 135.
Art. 3 Se prezinta, se discuta și se aprobă criteriile specifice pentru selectarea cadrelor didactice
ce participă la etapa de pretranfer consimţit între unitatile de învăţământ, conform PV din registrul
CA nr. 384/22.01.2018, pagina 132 - 135.
 Punctaj minim 70 de puncte conform Anexei 2 la Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021,
aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019.
 Punctaj minim 3 puncte pentru activitatea metodico-științifică la nivel județean.
 Punctaj minim 5 puncte pentru activitatea metodico-științifică la nivelul unității școlare.

 Să facă dovada că detine 90 CPT obținute în ultimii 5 ani (2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016
-2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019) – documente în copie certificată conform cu originalul
de directorul unității de învățământ unde este titular.
 Să nu fi fost sancționat în ultimii cinci ani școlari (2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 -2017,
2017 – 2018, 2018 – 2019) – se dovedește cu adeverință de la școala/școlile unde a
funcționat.
 Calificativ FOARTE BINE în ultimii doi ani școlari încheiați (2017 – 2018, 2018 – 2019) –
se dovedește cu adeverință eliberată de unitatea/unitățile de învățământ unde a funcționat.
NOTA:
 Solicitantul/solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile specifice în
totalitate/cumulativ!
 Dupa depunerea si inregistrarea dosarelor la secretariatul unitatii de invatamant NU
se mai admit documente care sa completeze dovezile!
Art. 4 Se prezinta, se discută si se aproba propunerea Consiliului Profesoral din data de
28.01.2020 cu privire la constituirea comisiei de monitorizare a desegregare scolare, conform PV
din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 132 - 135.
Art. 5 Se discuta si se aprobă decontarea cheltuielilor cu transportul personalului didactic si
sidactic auxiliar.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru elevi, părinți, alții) și la
avizierul din cancelarie (pentru personalul unității de învățământ)
Președinte Consilul de Administrație
Prof. Pană Magdalena

Voturi:
Pentru - 12
Împotrivă - 0
Abțineri - 0
Absenți - 3

Elaborat în doua exemplar(e)

