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HOTĂRÂREA nr. 19 din 10.09.2020 
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 
 

 Consiliului de administraţie al Școlii Postliceale „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, întrunit în şedinţa 
ordinară din 10.09.2020, 

În temeiul: 
- Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, art. 96;  
- OMEN nr. 4619/ 22.09.2014 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. h), ii), aa), alin. (2);  
- OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, art. 21, alin. (4), lit. b), f); 
- Standardul 4 – Structura organizatorică din ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 

În conformitate cu: 
- PV al ședinței CA din data de 10.09.2020; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă încadrarea cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar 
şi nedidactic, documente elaborate de managementul unității de învățământ, pentru anul școlar 2020 - 
2021. 

Art. 2.  Directorul adjunct va realiza extrase din încadrare și le va înmâna fiecărui cadru didactic, pentru conformare. 
Art. 3. Se aprobă curriculumul la decizia școlii pentru anul școlar 2020 – 2021; opționalul “NUTRIȚIE ȘI 

DIETETICĂ” ce va fi inclus în schema orară a anului III AMF a fost realizat de d-na prof. Veliche Roxana.  
Art. 4.  Responsabilul ariei curriculare Tehnologii va prezenta programa disciplinei opționale la ISJ, la inspectorul de 

specialitate, pentru avizare, înainte de începerea efectivă a anului școlar. 
Art. 5.   Se validează numirea cadrelor didactice suplinitoare și asociate în anul școlar 2020-2021. 
Art. 6.  Directorul instituției va emite decizia de numire a cadrelor didactice suplinitoare și asociate în anul școlar 

2020-2021. 
 

 

 

 

 Preşedinte consiliul de administraţie,                                            Secretar consiliul de administraţie, 
                     prof. Badea Tatiana                                                                   ms. instr. Dumitrache Adelina 
 
 
 
 
Voturi: 
- pentru ………… 
- împotriva …….. 
- abțineri ………..                                                                                            

Elaborat în 2 (două) exemplare   
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