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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 5/11.10.2019 

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

astăzi, 11.10.2019,  

Având în vedere: 

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

* OMENCŞ  5059/31.08.2017 privind aprobarea ROFUIP 2017. 

*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. 

* Codul muncii. 

* HG 1062/2012 și HG 915/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 

*Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei ; 

* Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă Raportul anual de evaluare interna a calitatii pentru 2018-2019, care cuprinde : 

- Date statistice despre unitatea şcolară 

- Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii realizate in anul scolar 2018-2019 

- Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2019-2020 

-  Nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform standardelor de acreditare  

şi de evaluare periodică (h.g. nr. 21/18.01.2007) şi standardelor de referinţă - (h.g.1534/2008) 

2. Se aprobă  Planul operaţional CEAC 2019-2020 

3. Diverse : 

 Se aprobă cererea d-nei secretar Murgu Mihaela prin care solicită  modificarea 

programului de lucru în intervalul 6,30-14,30 începând cu data de 16.10.2019. 

 Se aprobă completarea listei nominale  cu potențialii beneficiari  ai bursei 

profesionale /2019-2020 cu elevii: Staicu Ionela Bianca și Solomon Florin Daniel. 

 

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. Arjan Laurenţia                                                                                   Prof. Diaconescu Gheorghiţa 
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