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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 13/16.01.2020 
 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, întrunit în Şedinţă extraordinară 

astăzi, 16.01.2020,  

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. 

* OMEN 4434/ 29.08.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurarea a 

examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal. 

*  O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 - Metodologie de organizare a Programului național „Școala 

altfel” 

*Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată 

prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016. 

*Ordinul nr. 5.087/2019 al ministrului interimar al Educației privind organizarea, desfășurarea și 

calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 

2020-2021. 

*OMECTS nr. 3860/2011 – privind aprobarea criteriilor si metodologiei  de evaluare a 

performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă opțiunile   elevilor  privind tema proiectului pentru susținerea examenului de CCP 

2020, nivel 4 de calificare.( Domeniul : alimentație, calificarea profesională : Organizator 

banqueting (Anexă).  

2. Se aprobă echipa   de coordonare a Programului naţional  ,, Şcoala altfel” (Anexă). 

3. Aprobarea  orarului  pentru săptămâna    Scoala altfel: ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun’’  

( perioada 30.03 – 03.04.2020) (Anexă). 

4. Se aprobă- ,, Procedura de admitere în învățământul profesional de stat , anul școlar 2020-2021”. 

5. Se aprobă- ,,Procedura de selecție  a candidaților pentru admiterea în învățământul profesional 

de stat , în anul școlar 2020-2021 ”. 
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6. Se probă  -Comisia de admitere în învăţământul profesional de stat, ptr. anul  şcolar 2020-2021. 

7. Se probă -Planificarea concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic  în anul 2020. 

8. Se aprobă  calificativele  / 2019 pentru personalul nedidactic.  

9. Se aprobă– Fișa postului și fișa se evaluare pentru personalul nedidactic ptr. anul 2020 . 

10. Se aprobă – Cerere pentru acordarea sprijinului financiar “Bursă profesională” a elevului Z 

G -S, elev venit prin transfer. 

11. Diverse: 

 Se aprobă – reducerea orei de curs la 45 min și pauza de 5 min, cu o pauză de 10 min. după a 

treia oră de curs / semestrul II, anul școlar 2019-2020. 

 Se aprobă – Planificarea serviciului pe școală / semestrul II, anul școlar 2019-2020. 

  Se aprobă – Orarul ptr.  semestrul II, anul școlar 2019-2020. 

 Se aprobă depunerea candidaturii pentru un proiect in cadrul programului ERASMUS +, 

KA1-VET. 

 

 

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 

 

 

 


