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H O T Ă R Â R E A nr. 13/16.10.2020 

 
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 16.10.2020: 

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; 

 prevederile ORDINULUI 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, publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020;  

 prevederile 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;  

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

data de 16.10.2020; 

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

data de 16.10.2020; 

 prevederile H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 

 prevederile legii nr. 53/2003, actualizată cu modificarile și completările ulterioare 

 prevederile OMEN nr. 5005/2014 – Metodologia de organizare și desfășurare a examenului 

de certificare a absolvenților învățământului postliceal. 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Urmare a epuizării peioadei de izolare la domiciuliu de 14 zile, se dispune trecerea clasei a 

VIII - a din Scenariul 3 – roșu în Scenariul 1 - verde, începând cu data de 20.10.2020, conform 

PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 173 - 176. 

Art. 2 Se prezintă, se discută și  se aprobă/validează cu unanimitate Raportul general privind 

starea şi calitatea învăţământului pentru anul şcolar 2019 - 2020, nr. 8437/12.10.2020,conform PV 

din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 173 - 176. 

Art. 3 Se prezintă, se discută și se aprobă ROF nr. 8471/12.10.2020 si ROI nr.8472/12.10.2020, 

modificate in conformitate cu nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,  conform PV din registrul CA 

nr. 384/22.01.2018, pagina 173 - 176. 
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Art. 4 Se analizează, se discută și se aprobă cu unanimitate PAS 2020-2025 nr. 8441/12.10.2020 

și planul operațional, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, 173 - 176. 

Art. 5 Se analizează, se discută și se aprobă cu unanimitate RAEI  2019 - 2020 nr. 8232 

/12.10.2020 și planul operațional, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, 173 - 176. 

Art. 6 Se prezintă datelor din raportul de utilizare a platformei Microsoft Office 365, nr. 

8235/01.10.2020 pentru luna septembrie 2020 și se stabilesc a măsurilor care se impun, conform 

PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 173 - 176. 

Art. 7 Se propune, se stabilește si se aprobă componența comisiilor constituite conform R.O.F. 

modificat în accord cu OMEC nr. 5447/2020, avizate de C.P. cu nr. 8440/12.10.2020, conform PV 

din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 173 - 176. 

Art. 8 Se propune, se stabilește si se aprobă componența comisiei pentru ocuparea postului vacant 

de îngrijitor, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, 173 - 176. 

Președinte – Prof. Pană Magdalena, director LTS "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești 

Membri:  

- Neacșu Ion Dorel – administrator de patrimoniu LTS "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești 

- Manea Mirel - administrator de patrimoniu Grădinița "Raza de Soare", Municipiul Ploiești 

Secretar – Dumitrăchescu Steluța, secretar LTS "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești 

Art. 9 Se aprobă coordontorii de proiect pentru examenul de certificare a calificării profesionale 

nivel 5, conform OMEN nr. 5005/2014, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 173 

- 176. 

Art. 9 Se aprobă cererea nr. 8238/15.06.2020 privind acordarea a 10 zile de concediu făra plată 

paznicului Irimia Cornel, pentru rezolvarea unor probleme personale în acord cu prevederile art. 

153, alin (1) din Legea 53/2003 actualizată cu modificările și completările ulterioare, conform PV 

din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 173 - 176. 

Art. 10 Prezenta  hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru elevi, părinți, alții) și la 

avizierul din cancelarie (pentr personalul unității de învățământ). 

 

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

Președinte Consilul de Administrație 

Prof. Pană Magdalena 
 
 
 
 
 
 

Elaborat în trei exemplare 
 
 
 


