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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 6 / 31.10.2019 

 

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

astăzi, 31.10.2019,  

Având în vedere: 

* LEN nr. 1/ 2011 cu completetările 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. 

*OMENCŞ  5059/31.08.2017 privind aprobarea ROFUIP 2017. 

* Codul muncii. 

*Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările 

ulterioare;  

*Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMENCȘ nr. 5079/2016.  

* Ordinul nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual. 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se validează componența Consiliului de Administrație / 2019-2020. 

2. Se aprobă modificarea programului școlar cu ora de 45 minute și pauza de 5 minute, 

începând cu data de 04.11.2019. 

3. Stabilește  componența comisiilor pentru organizarea si desfășurarea  concursului la nivel de 

unitate, de ocupare a postului didactic/catedra de Instruire/ pregătire practică ( prelucrarea 

lemnului) -  10 ore. 

4. Diverse: Se validează calificativele anuale finale obținute de cadrele didactice cu norma de    

               bază în liceul nostru, pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2018-2019.  

 

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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