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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 14/23.01.2020 
 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, întrunit în Şedinţă 

extraordinară astăzi, 23.01.2020,  

Având în vedere: 

* LEN nr. 1/ 2011 cu completările şi modificările ulterioare. 
*ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 *OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4.619/2014. 

*Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei 

- Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la 

OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

* OMENCŞ  5059/31.08.2017 privind aprobarea ROFUIP 2017. 

* Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic Pucioasa. 

* metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, Anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă solicitările privind  transferul  profesorilor titulari din două sau mai multe unități 

de învățământ/specializări,  într-un număr mai mic de unități/ specializări sau bîntr-o singură 

unitate de învățământ/ specializare, începând cu 01.09.2020, pentru: 

 Șerban Cristian Gabriel 

 Cucuteanu Elena Stela 

 

2. Se aprobă solicitările de completare a normei didactice în unitatea de învățământ pentru 

următoarele cadre didactice : 

 Diaconescu Gheorghița-  instruire practică prelucrarea lemnului 

 Nedelcu Răzvan- instruire practică silvicultură; 

 Frățilă Carmen - mecanică 

 Manta Mariana - logică 

3. Se aprobă  solicitările de reducere a normei didactice de la 18 ore la 16 ore de predare 

învățare-evaluare începând cu 01.09.2020 următoarelor cadre didactice : 

 Pîrșan Florina Antoaneta 

 Cuculea Raluca  

1. Diverse: 

 

Art. 2 Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de secretarul C.A. 

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.  Frățilă Carmen                                                                        Prof. Diaconescu Gheorghiţa 
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