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H O T Ă R Â R E A nr. 10/07.09.2020 
 

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 07.09.2020 

▪ 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 OMECTS nr. 6143/01.11.2011 cu privire la aprobarea 

criteriilor de performanță pentru evaluarea cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar completat cu OMEN 3597/18.06.2014 și OMENTS 4613/28.06.2012 privind 

modificarea Anexei a a OMECTS 6143 (Graficul de evaluare al cadrelor didactice) 

▪ În conformitate cu prevederile art. 15, alin (1), lit. a) – aaa) din Anexa la 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 ROI al unității de învățământ nr. 728/23.02.2018, aprobat în 

ședința C.A. din data de 23.02.2018 

▪ În conformitate cu prevederile ROF al unității de învățământ nr. 729/23.02.2018, aprobat în 

ședința C.A. din data de 23.02.2018 

• În conformitate cu prevederile ORDINUL COMNUN  nr. 5.487/1.494/2020 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 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 

2020 și MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.494 din 31 august 2020 Publicat în MONITORUL 

OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020 Data intrării în vigoare 01-09-2020 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se prezentă, se discută și se aprobă calificativele anuale acordate personalului didactic și 
didactic auxiliar pentru anul școlar 2019-2020, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, 
pagina 159-165. 
Art. 2 Se discută și  se fac propuneri privind stabilirea scenariului de funcționare al unității de 

învățământ, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 159-165. 

Art. 3 Se analizează, se discută și se aprobă PROCEDURA  OPERATIONALA  privind Stabilirea 

modalitatilor de organizare desfasurare a activitatilor didactice si aplicarea Normelor elaborate de 

Ministerul Santatii de prevenire și combatere a ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 ı̂n unitatea  de 

ı ̂nvăt ̦ăma ̂nt, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 159-165. 

Art. 4  Se analizează, se discută și se aprobă planul de acțiune  privind modul de organizare și 

desfășurare a procesului de învățământ, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 

159-165. 

Art. 5  Se analizează, se discută și se aprobă planul de intervenție  în cazul în care un copil/elev 

sau un membru al personalului este depistat cu virusul SRARS COV 2, conform PV din registrul CA 

nr. 384/22.01.2018, pagina 159-165. 

Art. 6  Se analizează, se discută și se aprobă achiziția de echipamente IT pentru organizarea și 

desfășurarea procesului instructiv-educativ, conform referatului de achiziție (15 laptop-uri, 25 

tablete), conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 159-165. 

Art. 7  Se analizează, se discută și se aprobă oferta pentru serviciile de medicina muncii prin 

comparative si se allege prețul cel mai mic, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 

159-165. 

Art. 8 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 - 2 
Absenți - 1 
 
 
 

Elaborat în doua exemplar(e) 
 


