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 HOTĂRÂRE 

Nr. 20/25.05.2020 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, reunit în ședinţă 

extraordinară astăzi, 25.05.2020, la solicitarea directorului unității, 

În conformitate cu prevederile: 

* LEN nr. 1/ 2011 cu modificările completările şi ulterioare. 

* O.M.E.N 4619/2014 modificat și completat deOMEN nr. 3160/1.02.2017 

 

precum și în temeiul 
*ROFUIP  aprobat prin OMENCŞ  5059/31.08.2017,  cu modificările și completările ulterioare 

* Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic Pucioasa. 

* Art.50(1) din Ordinul M.E.C. nr. 5259/12.11.2019, 

 

având în vedere 

* ORDIN nr. 4.135 din 21 aprilie 2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea 

capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, publicat în  MONITORUL 

OFICIAL nr. 331 din 23 aprilie 2020, 

* Ordinul comun MEC/MS nr.4220/769 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu SARS - COV- 2 în unitățile și instituțiile de învățământ, 

*Ordinul comun MEC/MS nr.4259/827 din 15.05.2020, publicat în M.Of.Nr 405 din 16.05.2020 

pentru stabilirea unor măsuri de combatere a îmbolnăvirilor cu SARS –CoV-2 în 

unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau 

coordonarea M.E.C., 

*Ordinul M.E.C. nr. 5259/12.11.2019 privind Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, cu toate modificările 

și completările ulterioare, până la data curentă, 

*Ordinul M.E.C 4249/2020 privind modificarea și completarea R.O.F.U.I.P, 

* Ordinul M.E.C nr. 4325/22.05.2020 privind modificarea și completarea O.M.E.C nr. 5087/2019 

privind organizarea, desfășurarea şi calendarul admiterii în învățământul profesional de stat şi în 

învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, 

 

. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă Revizia 4 prin care se actualizează Procedura operaţională privind admiterea în 

învățământul profesional de stat (P.O. 61) în conformitate cu Ordinul M.E.C 4249/2020 și 

Ordinul M.E.C nr. 4325/22.05.2020. 

 

2. Se aprobă Procedura operaţională privind accesul personalului, elevilor, părinților/ 

reprezentanților legali și a altor persoane în incinta școlii în perioada stării de alertă la nivel 

national, anul școlar 2020-2021 (P.O. 64). 
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3. Se aprobă Procedura  operațională privind încheierea situației școlare / sem. II, anul școlar 

2019-2020 (P.O. 65). 

 

4. Se aprobă cererea doamnei prof. Lorenza CONTANU privind modificarea contractului 

individual  de muncă pe durată determinată în contract individual de muncă pe durata de 

viabilitate a postului/catedrei, cu condiția îndeplinirii, la 1.09.2020, a condițiilor prevăzute 

de alin. 2 art.50, Cap.V al Ordinului M.E.C. nr. 5259/12.11.2019. 

 

  Art.2  

Directorul și contabilul unității vor asigura resursele financiare și materiale necesare 

aplicării prevederilor Ordinului comun MEC/MS nr.4220/769 și a Ordinului comun 

MEC/MS nr.4259/827 din 15.05.2020. 

       

Art. 3  

Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către persoanele nominalizate. 

Art. 4  

Prezenta hotărâre, precum și ediția reviziuită și actualizată P.O. 61, și P.O. 64 și   

P.O.65. vor fi comunicate celor interesaţi și vor fi afişate la Avizier şi pe pagina web a   

Liceului Tehnologic Pucioasa. 

      

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                                        Secretar C.A, 

Prof.   Carmen  FRĂȚILĂ                                                Prof. Daniela-Maria ANASTASE 

 


