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H O T Ă R Â R E A nr. 2/16.01.2020 

 
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 16.01.2020 

 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 Ordinul nr. 3860/2011 privind aprobarea criteriilor şi 

metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului 

contractual;   

 În conformitate cu prevederile Legea 53/2003 Codul Muncii – cu modificările și completările 

ulterioare; 

 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 OMEN 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților 

învăţământului liceal, filiera tehnologica 

 În conformitate cu prevederile ordinului nr. OMEN nr. 5005/2014 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 

absolvenților învăţământului postliceal, nivel 5 de calificare 

 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 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
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Art. 1 Se analizeaza raportul comisiei de echivalare a studiilor elevei Dima Sara Maria. Se 
hotaraste solicitarea la ISJ Prahova a unei comisii pentru evaluare in vederea stabilirii nivelului 
clasei in care va fi inscrisa minora deoarece aceasta nu are documente ca a studiat i n strainatate, 
conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 125 - 127. 
Art. 2 Se discută și se aprobă optiunile elevilor pentru alegerea temelor proiectelor in vederea 

sustinerii examenelor de certificare a calificarii profesionale nivel 4 si 5 , conform PV din registrul 

CA nr. 384/22.01.2018, pagina 125 - 127. 

Art. 3 Se prezinta și  se aprobă raportul de executie bugetara pentru anul 2019, conform PV din 

registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 125 - 127. 

Art. 4  Se analizeaza si se discută starea de siguranta a elevilor si a personalului pe teritoriul 

unitatii de ivatamant , conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 125 - 127. 

Art. 5  Se discută și  se aprobă cererea nr. 476/15.01.2020 pentru transferul elevei Badoi Valentin 

Loredana clasa a IX , de la LTSAA la Liceul Tehnologic „Teodor Diamant”, Boldesti - Scaieni , 

conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 125 - 127 

Art. 6  Se analizează, se discută și se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor 

didactice pentru luna ianuarie, anul scolar 2019 - 2020, conform PV din registrul CA nr. 

384/22.01.2018, pagina 125 - 127. 

Art. 7  Se analizează, se discută și se aprobă cererile cadrelor didactice care vizeaza etape de 

obilitate, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 125 - 127. 

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 - 0 
Absenți - 3 
 
 
 

Elaborat în doua exemplar(e) 
 


