
                                                                                                                                                                                                                                                            

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION  LEONESCU” 

LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA  

 

HOTĂRÂREA NR.  92/11.01.2021 

 

 Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița, jud. 

Tulcea, în conformitate cu: 

 

 Ordinul comun ME/MS 3755/560/28.04.2021 pentru modificarea şi completarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică 

 OMEC nr 5991/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea personalului 

didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 

 OMEC nr 3165/21.01.2021 pentru modificarea OMEC nr 5991/2020 pentru aprobarea 

Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 

 Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic 

auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat  

 OMENCŞ  nr 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

 Legea educaţiei naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

 

În temeiul anexelor :   

 Proiectul de încadrare aferent anului şcolar 2021-2022 

 Documentele privind naveta depuse de cadrele didactice 

 Situaţia şcolară a elevilor din semestrul I 

 Propunerile de criterii în conformitate cu care să fie distribuite  laptop-urile primite 

prin ROSE, către elevii de liceu 

 Referatele de acchiziţii înregistrate cu 

nr:815/21.12.2020;819,821/22.12.2020;823/23.12.2020,6/05.01.2021;8/5.01.2021;13/

11.01.2021 

 Contractul încheiat cu SC TRANSION AGRO SRL pentru efectuarea stagiilor de 

pregătire practică a elevilor clasei a XI-a 

 Contractul încheiat cu MARIAN ILIE AGRO II pentru efectuarea stagiilor de 

pregătire practică a elevilor clasei a XI-a 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art .1 Se aprobă Proiectul de încadrare cu cadre didactice, aferent anului şcolar 2021-2022,după 

cum urmează : 3 clase învăţământ,1 grupă combinată Rachelu,1 clasă pregătitoare,2 clase I,1 

clasă a II-a, 2 clase a III-a, 1 clasă a IV-a,2 clase a V-a, 2 clase a VI-a, 2 clase a VII-a, 1 clasă a 

VIII-a, 1 clasă a IX-a,învăţământ liceal,1  clasă a X-a liceu,1 clasă a XI-a ,liceu,seral, 1 clasă a 

XI-a ,înv. profesional,1 clasă a XII-a,liceu. 

Art 2 Se aprobă cheltuielile ocazionate de plata navetei cadrelor didactice în luna decembrie 

2020 



Art 3 Se aprobă planul privind evaluarea elevilor rămaşi cu situaţia şcolară neîncheiată la 

sfârşitul sem. I,an şcolar 2020-2021, în primele 8 săptămâni din sem. al II-lea 

Art. 4 Se aprobă cererea nr 261/29.01.2021 privind  pensionarea la limită de vârstă depusă de 

doamna prof. pentru învăţământul primar,Cristea Geluţa,începând cu 01.09.2021. 

Art 5 Se aprobă cererea nr 262/29.01.2021 privind  pensionarea anticipată depusă de domnul 

învăţător Dascălu Constantin,începând cu 01.09.2021. 

Art 6 Se aprobă cererea nr 266/29.01.2021 privind  pensionarea la limită de vârstă, depusă de 

doamna învăţătoare Moroşanu Maria,începând cu 01.09.2021 

Art 7 Se aprobă plata navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2020 

Art 8 Se aprobă criteriile de acordare în folosinţă, pe perioada sem al II lea al anului şcolar 2020-

2021, a laptop-urilor achiziţionate prin ROSE,după cum urmează: 

 Elevilor ai căror familii nu deţin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet; 

 Elevilor suferinzi de boli cronice, pe baza unui certificat medical la zi; 

 Elevilor cu CES 

 Elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură 

 Elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii 

 Elevilor care provin din familii cu venituri mici 

Art 9 Se aprobă referatele de achiziţii înregistrate cu nr.: 

815/21.12.2020;819,821/22.12.2020;823/23.12.2020,6/05.01.2021;8/5.01.2021;13/11.01.2021 

Art 10 Se aprobă cererea formulată de doamna prof. pentru învăţământul preşcolar , Popa 

Mariana, de continuare a activităţii până la împlinirea vârstei de 65 de ani. 

Art 11 Se aprobă încheierea contractelor de practică cu SC TRANSION AGRO SRL şi 

MARIAN ILIE AGRO II pentru efectuarea SPP a elevilor clasei a XI-a. 

 

                                    Director , 

                                               ARCUŞ ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


