
                                                                                                                                                                                                                                                            

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION  LEONESCU” 

LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA  

 

HOTĂRÂREA NR.  96/03.03.2021 

 

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

Tulcea, în conformitate cu: 

 

 OMEC nr 5457/2020 privind organizarea  şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2021-2022 

 OMEC nr 3203/28.01 2021 pentru modificarea OMEC nr 5457/2020 privind organizarea  

şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 

 OMEC nr 3449/2021 pentru organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii 

clasei a VIII-a şi a simulării probelor examenului naţional de bacalaureat în anul şcolar 

2020-2021 

 OMEC nr 3300/2021 privind organizarea programului Şcoală după Şcoală 
 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 :   

 Raportul asupra stării educaţiei /sem I, an şcolar 2020-2021 

 Raportul asupra activităţilor educative desfăşurate în sem I, an şcolar 2020-2021 

 Legislaţia privind încheierea contractelor pentru stagiile de pregătire practică efectuată de 

elevii de liceu şi şcoală profesională 

 CDŞ/CDL-urile propuse în consiliul profesoral pentru anul şcolar 2021-2022 

 Schemele orare pentru învăţământul primar şi gimnazial aferente anului şcolar 2021-2022 

 Bugetul pentru acordarea burselor de merit aferent anului bugetar 2021 

 Documentele depuse de cadrele didactice pentru decontarea navetei 

HOTĂRĂȘTE: 

Art .1 Se aprobă Raportul asupra stării educaţiei /sem I, an şcolar 2020-2021 

Art 2 Se aprobă Raportul asupra activităţilor educative desfăşurate în sem I, an şcolar 2020-2021 

Art 3 Se aprobă planul de  reducere a tendinţei de părăsire timpurie a şcolii a elevilor din Liceul 

Tehnologic”Simion Leonescu”  

Art 4 Se aprobă constituirea comisiei de înscriere a elevilor în clasa a IX-a ,în următoarea 

componenţă:preşedinte-Arcuş Ana, membri: Sarău Miţa, Trandafir Gheorghe,secretar-Stoica 

marian 

Art. 5 Se aprobă constituirea comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea simulării probelor scrise 

ale EN/Bacalaureat2021,în următoarea componenţă:preşesedinte-Arcuş Ana, vicepreşedinte-



Luca Liliana,secretar-Necoară Gheorghe,persoană de contact-Stoica Marian, membri: 

Gherghişan Violeta, Sbughea Iuliana,asistenţi: Tămoanu Tudoriţa,Anastasiu Aneta,Popa 

Mariana, Racheleanu Mariana,Iorga Liviu, Cristea Geluţa,evaluatori:Tămoanu Elena, Tudorii 

Adriana, Sarău Miţa, Mihail Camelia,Împuşcatu Antoneta, Smochină Speranţa. 

Art 6 Se aprobă constituirea,cf. prevederilor OMEC nr 3300/2021 privind derularea programului 

de activitate remedială„Şcoală după Şcoală” a 3 grupe de elevi:2 grupe pentru elevii din ciclul 

primar,coordonate de doamnele prof. pentru înv. primar Popa Doina şi Bărbuşteanu Roxana şi 1 

grupă din 12 elevi din clasa a VIII-a coordonată de doamnele prof. Sarău Mişa-matematică şi 

Tudorii Adriana-Limba şi literatura română. 

Art 7 Se aprobă încheierea contractelor pentru efectuarea,de către elevii de IPT, a stagiilor de 

pregătire practică, cu ILIE MARIAN AGRO II şi SC EBC UNIVERSAL SRL 

Art 8  Se aprobă CDŞ/CDL-urile pentru nivelul preşcolar, primar ,gimnazial,licel şi profesional 

aferente anului şcolar 2021-2022 

Art 9 Se aprobă schemele orare pentru învăţământul primar şi gimnazial aferente anului şcolar 

2021-2022 

Art 10 Se aprobă atribuirea, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, a 15 

burse de merit,în valoare de 200 lei, elevilor din clasa a V-a care au obţinut, în semestrul I al 

anului şcolar în curs media generală mai mare de 9,80. 

Art 11 Se aprobă cheltuielile ocazionate de naveta cadrelor didactice din luna februarie 2021 

 

                          Director , 

          ARCUŞ ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


