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CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION  LEONESCU” 

LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA  

 
HOTĂRÂREA NR.  87/14.09.2020 

 

 Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Simion Leonescu” Luncavița, jud. Tulcea, în 
conformitate cu: 

 OMEC  nr 5447/31.082020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  

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

 OMENCS nr 5033/29.08.2016 privind aprobarea contractului-cadru pentru formarea 

profesională a elevilor din învățământul profesional de stat 

 ORDINUL nr. 3.539 din 14 martie 2012 privind aprobarea contractului de pregătire 

practică a elevilor din învățământul profesional şi tehnic cu modificările și completările 

ulterioare 

 Ghidurile privind organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de 

învățământ pentru anul școlar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19. 

 ORDINUL nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020,  de aprobare a Metodologiei de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 Programul European de distribuire a ajutorului comunitar Lapte - Corn - Mar 

anul școlar 2020 – 2021 

 Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de Sector de Activitate Învățământ 

Preuniversitar,nr 8672/11.04.2019 

 

În temeiul anexelor :    
                                                                                      

 Contractele de pregătire practică a elevilor din IPT la agenții economici  

 Cererile formulate de părinți/tutori/elevi majori pentru participarea online la 

activitățile școlare,ca urmare a unor probleme de sănătate ale 

elevilor/membrilor familiilor acestora 

 Propunerile din ședința consiliului profesoral,desfășurată în septembrie 2020, 

privind constituirea comisiilor de lucru din școală  

 Cererile formulate de cadrele didactice pentru echivalarea creditelor 

transferabile obținute în urma participării la diferite forme de dezvoltare 

profesională 

 Cererile formulate de cadrele didactice pentru participarea,în calitate de 

membri, la consiliile profesorale ale Liceului Tehnologic”Simion Leonescu” 

în anul școlar 2020-2021, 

 Fișa postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar 

 Fișa de autoevaluare a activității desfășurată de cadrele didactice și  personalul 

didactic auxiliar în anul școlar 2020-2021 

 Contractele de muncă individuale ale cadrelor didactice 

 Organigrama unității de învățământ 

 Statul de personal al unității de învățământ pentru anul școlar 2020-2021 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232867
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 Codul de etică al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”valabil în anul școlar 

2020-2021 

 Cererile de concediu formulate de angajații unității de învățământ pentru anul 

școlar 2020-2021 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art .1 Se aprobă încheierea contractelor de pregătire practică a elevilor de liceu și din 

învățământul profesional,în anul școlar 2020-2021, la următorii agenți economici:MARIAN ILIE 

AGRO II,SC TRANSION AGRO SRL, SC FBC UNIVERSAL SRL,SC AGROGRIG SRL,SC 

AGROCOM ȘOIMUL SRL 

Art 2 Se aprobă participarea online la activitățile școlare a elevei Sava Marioara din clasa a XI-

a,liceu, aflată în perioada de creștere a copilului 

Art 3 Se aprobă participarea online la activitățile școlare a elevilor aflați în carantină/izolare ca 

urmare a îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV 2  a elevului respectiv sau a membrilor familiei 

acestora 

Art 4 Se aprobă constituirea comisiei de acordare a burselor elevilor în anul școlar 2020-2021,în 

următoarea componență: responsabil-Luca liliana,dir.adj,membri: Stoica Marian-secretar,Fiștoliu 

rădița-adm. Financiar,Tudorii Adriana,Anghelachi Cristi Daniel, zamfir Asie, Racheleanu 

Mariana Elisabeta-diriginți ai claselor de IPT 

Art 5 Se aprobă constituirea comisiei pentru recunoașterea și echivalarea  creditelor profesionale 

transferabile ale cadrelor didactice,în următoarea componență:președinte-Arcuș 

Ana,director,membri:Bărbușteanu Roxana și Cherciu Cristina,prof. metodist al CCD Tulcea 

Art 6 Se aprobă constituirea Consiliului profesoral al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”din 

totalitatea cadrelor didactice care sunt încadrate cu norma de bază la această unitate de 

învățământ, în anul școlar 2020-2021. 

Art 7 Se aprobă constituirea comisiei pentru controlul managerial intern,în anul școlar 2020-

2021,în următoarea componență:responsabil-Luca Liliana,dir adj,membri:Arcuș Ana,Ghergișan 

Violeta și Popa Mariana 

Art 8 Se aprobă constituirea comisiei pentru sănătatea și securitatea în muncă și pentru situații de 

urgență,în anul școlar 2020-2021, în următoarea componență:responsabil-Stoica 

Marian,membri:Iorga Liviu Alexandru, Trandafir Gheorghe,Anastasiu Aneta,Marcel Alecsandru 

Art 9 Se aprobă constituirea comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării și pentru promovarea interculturalității,în anul școlar 2020-2021, în 

următoarea componență:responsabil-Anghelachi Cristi Daniel,membri:,Iorga Liviu Alexandru-

prof.,Arcuș Bristena-prof.,Croitoru Andreea-părinte,Tiron Ana maria-elevă. 

Art 10 Se aprobă constituirea comisiei pentru Programul European de distribuire a ajutorului 

comunitar Lapte - Corn - Mar,în anul școlar 2020-2021, în următoarea componență:responsabil-

Stoica Marian,membri:Anastasiu Aneta,Cornea Daniela,Moroșanu Maria,Manole Alina Niculina 
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Art 11 Se aprobă constituirea comisiei pentru formarea continuă a cadrelor didactice,în anul 

școlar 2020-2021, în următoarea componență:responsabil-Bărbușteanu Roxana,membri:Arcuș 

Bristena și Tămoanu Tudorița 

Art 12 Se aprobă fișa postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar,valabilă în anul 

școlar 2020-2021 

Art 13 Se aprobă fișa de autoevaluare a activității desfășurată de cadrele didactice și  personalul 

didactic auxiliar în anul școlar 2020-2021 

Art 14 Se aprobă contractele de muncă individuale ale cadrelor didactice încadrate,în anul școlar 

2020-2021,la Liceul Tehnologic”Simion Leonescu” 

Art 15 Se aprobă organigrama unității de învățământ valabilă în anul școlar 2020-2021 

Art 16 Se validează Statul de personal al unității de învățământ pentru anul școlar 2020-2021 

Art 17 Se aprobă Codul de etică al Liceului Tehnologic”Simion Leonescu”valabil în anul școlar 

2020-2021 

Art 18 Se aprobă cererile de concediu formulate de angajații unității de învățământ pentru anul 

școlar 2020-2021 

                                
    Director ,        

          ARCUŞ ANA 
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