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H O T Ă R Â R E A nr. 14/29.10.2019 

 
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 29.10.2019 

 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 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se prezentă si se discută Scrisoarea metodica a ISJ Prahova, nr. 3760/16.10.2019 și se 
stabilesc masuri ca atare, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 113 - 115. 
Art. 2 Se prezintă, se discută și  se aprobă cu unanimitate graficul perioadelor concediului de 

odihna al personalului didactic si didactic auxiliar pentru anul scolar 2019-2020 nr. 

8240/29.10.2019, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 113 - 115. 
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Art. 3 Se prezintă, se discută valideaza Raportul privind activitatea didactica la invatamantul 

postliceal sanitar pentru luna septembrie 2019, nr. 7761/04.10.2019,  conform PV din registrul CA 

nr. 384/22.01.2018, pagina 113 - 115. 

Art. 4 Se analizează, se discută și se aprobă cu unanimitate posibilitatea modificarii contractului 

educational prin introducerea clauzei referitoare la “obligativitatea asigurarii unui insotitor pentru 

elevii cu potential  violent/cu tulburari comportamentale in scopul mentinerii si asigurarii unui climat 

de siguranta in unitatea de invatamant”, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 

113 - 115. 

Art. 5 Prezenta  hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru elevi, părinți, alții) și la 

avizierul din cancelarie (pentr 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) 
 


