
                                                                                                                                                                                                                                                            

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION  LEONESCU” 

LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA  

 

HOTĂRÂREA NR.  97/30.03.2021 

 

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

Tulcea, în conformitate cu: 

 

 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 

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

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

 OMEC nr 3449/5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru pentru 

absolvenţii a VIII-a şi a simulărilor probelor scrise ale examenului de bacalaureat ,în anul 

şcolar 2020-2021,calendarul simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-

a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional,în anul şcolar 

2020-2021 

 OME nr 5453/31.08.2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de 

bacalaureat 2021 

 Procedura MEC nr 1561/DGIP/3.06.2020 privind activitatea de supraveghere  audio-

video,prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video în unităţile şcolare din 

sistemul naţional  de învăţământ,pe perioada desfăşurării probelor şi activităţilor specifice 

din cadrul examenelor naţionale 2020 

 OMEC nr 3300/2021 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a programului 

Şcoală după Şcoală 

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

 

În temeiul anexelor :                                                                                         

 

 Cererea nr. 881/31.03.2021  formulată de doamna profesor pentru învăţământul 

primar, Stoica Tanţa ,pentru modificarea contractului individual de muncă din durată 

determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a 

postului de învăţător,pe care este încadrată în anul şcolar 2020-2021,în condiţiile art. 

93 din Legea nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

 Cererile formulate de domnii prof. Iorga Liviu Alexandru, Dulgheru Siona Mihaela şi 

Racheleanu  Mariana Elisabeta pentru acordarea continuităţii şi a calificativului 

parţial necesar participării la diferite etape ale obilităţii personalului didactic pentru 

anul şcolar 2021-2022 



 Proiectul de încadrare al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu””pentru anul şcolar 

2021-2022 

 Declaraţiile şi cererile formulate de părinţii elevilor de liceu implicaţi în proiectul 

ROSE pentru distribuirea laptop-urilor achiziţionate prin proiect 

 Referatul de achiziţii pentru materialul combustibil necesar funcţionării centralelor 

terice ale unităţii de învăţământ 

 Referatul de achiziţii pentru instalarea sistemului audio-video impus de procedura 

specifică în timpul EN 2021 

 Raportul asupra rezultatelor obţinute de elevii claselor terminale la simularea 

examenelor naţionale 2021 

 Execuţia bugetară aferentă anului financiar 2020 

 Bugetul 2021 

HOTĂRĂȘTE: 

Art .1 Se aprobă cererea doamnei Stoica Tanţa, profesor. pentru învăţământul primar,, de 

modificare a contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract 

individual de muncă pe durata de viabilitate a postului de învăţător,în condiţiile art. 93 din Legea 

nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2 Se aprobă continuitate pe postul de 0,93 norme de religie, în anul şcolar 2021-2022 pentru 

domnul profesor Iorga Liviu Alexandru 

Art 3 Se aprobă continuitate pe postul de 1 normă/agricultură  , în anul şcolar 2021-2022 pentru 

doamna prof. Racheleanu Mariana Elisabeta. 

Art 4 Se aprobă continuitate pe postul de 0,77 norme/limba engleză  , în anul şcolar 2021-2022 

pentru doamna prof. Dulgheru Simona Mihaela. 

Art. 5 Se aprobă acordarea calificativului parţial/2020-2021 FOARTE BINE pentru doamna 

prof. Stoica Tanţa, domnul prof. Iorga Liviu Alexandru, doamnele prof. Dulgheru Simona 

Mihaela, Racheleanu Mariana Elisabeta . 

Art. 6 Se aprobă distribuirea laptop-urilor achiziţionate prin proiectul ROSE către elevii de liceu 

care au declarat că nu deţin dispozitive electronice prin intermediul cărora pot participa la lecţiile 

online. 

Art. 7 Se aprobă achiziţionrea a 60 m steri de lemn,esenţă tare, pentru încălzirea şcolii în anul 

2021-2022. şi încheierea contractului cu firma Skipy Silva SRL pentru furnizarea materialului 

lemnos. 

Art. 8 Se aprobă cheltuiala ocazionată de instalarea sistemului audio-video în spaţiile în care se 

va desfăşura evaluarea naţională 2021. 

Art 9 Se aprobă programul de pregătire  suplimentară a elevilor care au obţinut rezultate 

nemulţumitoare la simularea examenelor naţionale 2021 prin Programul Şcoală după Şcoală 

pentru 2 grupe de elevi din învăţământul primar şi 1 grupă de elevi din clasa a VIII.a 

Art 10 Se aprobă Execuţia bugetară aferentă anului financiar 2020 

Art 11 Se aprobă Bugetul 2021 constituit din fondurile alocate pentru salarii ,achiziţii de bunuri 

şi servicii prin costul standard per elev/2021 şi din fondurile alocate de Primăria Luncaviţa 



Art 12. Se aprobă componenţa comisiei de examen pentru evaluarea competenţelor orale din 

cadrul examenului de bacalaureat 2021,în următoarea componenţă:Tămoanu Elena Alina-limba 

şi literatura română,Arcuş Bristena-TIC, Dulgheru Simona Mihaela-limba engleză 

Director , 

          ARCUŞ ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


