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 HOTĂRÂRE 

Nr. 19/13.05.2020 

 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, reunit în ședinţă 

extraordinară astăzi, 13.05.2020,  

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. 

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. 

 

. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Aprobă ca modalitate de distribuire a tabletelor furnizate de Primăria UAT Pucioasa 

Procesul-verbal de primire  ce constituie Anexa 1. 

 

2. Prof. Daniela-Maria ANASTASE devine responsabil pentru elaborarea instrucțiunilor de 

conformare la Ordinul comun MEC/MS nr.4220/769 la predarea tabletelor și a 

echipamentelor conexe acestora către beneficiari. 

3. Responsabilul C.E.A.C. va elabora procedura operațională de conformare la Ordinul comun 

MEC/MS nr.4220/ 769 la  revenirea cadrelor didactice în activitate pentru încheierea 

situației școlare.   

4. Directorul și contabilul unității vor asigura resursele financiare și materiale necesare 

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

5. Serviciul Secretariat va înmâna fiecărui cadru didactic, la momentul prezentării în unitate, 

Fișa postului pentru funcția de profesor, conform  O.M.E.C. 4135/21.04.2020. 

 

       

Art. 2 Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către persoanele nominalizate. 

Art. 3 Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina web a 

Liceului Tehnologic Pucioasa 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                                        Secretar C.A, 

Prof.   Carmen  FRĂȚILĂ                                                Prof. Daniela-Maria ANASTASE 
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