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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA nr. 16/02.03.2020

Consiliul  de  administraţie  al  Liceului  Tehnologic  Pucioasa,  întrunit  în  Şedinţă
extraordinară astăzi, 02.03.2020, 

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
*  OMEN nr.  3914/18.05.2017, anexa 1-Repere metodologice  privind proiectarea  CDL, pentru
clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământul profesional
*  OMEN nr.  3502/29.03.2018 -Orientări  metodologice  generale  pentru  elaborarea  CDL pentru
clasele  a  XI-a  și  a  XII-a  ciclul  superior  al  liceului,  filiera  tehnologică  și  pentru  clasa  a  XI-a
învățământ profesional .

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 

1. Se aprobă Planul de măsuri privind îmbunătățirea frecvenței elevilor .
2. Se aprobă componența   Comisiei  pentru organizarea simulării examenului de Bacalaureat

2020 (Anexă).
3. Se aprobă decontarea  transportului cadrelor  didactice navetiste pe luna februarie 2020.
4. Se aprobă  programa CDL pentru anul şcolar 2020-2021, elaborate pe nivele de pregătire,

domenii şi calificări.
5. Diverse:  

* se aprobă condițiile specifice de ocupare a posturilor pentru etapele  de transfer consimțit
între unitățile  de învățământ preuniversitar  (restrângere de activitate)  și de pretransfer consimţit
între unităţile de învăţământ preuniversitar la Liceul Tehnologic Pucioasa pentru anul școlar 2020-
2021 ( Anexă).
          * în urma analizei cererii  d-nei prof. Samoilă Mioara,  membrii Consiliului de
Administrație îi  solicită prezentarea unui acord scris ( cu semnătură) de la profesorii care vor avea
modificări în orar, în vederea luării unei decizii.

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

mailto:gsipucioasa@yahoo.com
http://www.facebook.com/liceultehnologicpucioasa
http://www.lictpucioasa.ro/

