
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC
„LAZĂR EDELEANU”  NĂVODARI

HOTĂRÂREA NR. 11/01.02.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari,

întrunit în ședința din  01 ianuarie 2019,

În conformitate cu OMECS 3027/2018 care modifică și completează metodologia de

organizare și funcționare a Consiliului de Administație din unitățile de învățământ

preuniversitar,

Hotărăște:
Art. 1 CA aprobă CDS-urile pentru anul şcolar 2019-2020 conform anexei.

Art. 2 CA analizează următoarele cereri de transfer:

- Bucur Alexandra cl. a-IX-a de la Liceul Tehnologi I.G. Duca Constanţa,
solicită transfer la cl. a-IX-a electric – nu se aprobă deoarece media de
admitere 4,25 este sub media clasei IX-B de 5,65

- Caraghete Robert cl. a-X-a de la Liceul Energetic Constanţa, solicită
transfer la cl, a-X-a electric – se aprobă la cl. X – C

- Ciobanu Lorena cl. a-X-a estetica de la Liceul Tehnologic V.Madgearu
Constanţa, solicită transfer la cl. a-X-a chimie ind. – se aprobă la cl. a-X-a
A cu examene de diferenţă

- Deli-Iorga Alina cl. a-IX-a Liceul Tehnologic A. Saligny, solicită transferul
la cl. a-IX-a matematică-informatică – se aprobă la cl. a-IX-a matematică-
informatică cu încadrarea mediei de admitere

- Guţu Roberto Marian cl. a-IX-a matematică - informatica de la Liceul
Tehnologic Lazăr Edeleanu, solicită transfer la cl. a-IX-a turism – nu se
aprobă neavând medie de admitere mai mare decât cea de la cl IX-a turism

- Larion Octavian cl. a-IX-a de la Liceul Brad Segal Tulcea, solicită
transferul la cl. a-IX-a electric – se aprobă

- Mauna Eduard cl. a-IX-a electric de la Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu,
solicită transfer la cl. a-IX-a uman – nu se aprobă neavând medie de
admitere mai mare decât cea de la cl IX-a uman

- Neculae Diana cl. a-IX-a de la Colegiul Comercial Carol I Constanţa,
solicită transferul la cl. a-IX-a uman – se aprobă la cl. a-IX-a uman având
media peste ultima de la clasă
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- Popov Sebastian cl. a-IX-a electric de la Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu,
solicită transfer la cl. a-IX-a turism – nu se aprobă depăşind numărul de
elevi de la clasă

- Şerban Delia Maria cl. a-IX-a de la Liceul Tehnologic Miron Costin
Constanţa, solicită transfer la cl. a-IX-a matematică – informatica – se
aprobă transferu  la cl. a-IX-a matematică – informatica având media peste
ultima de la clasă

- Stan Raul Mihai cl. a-IX-a de la Colegiul Comercial Carol I Constanţa,
solicită transferul la cl. a-IX-a uman – se aprobă la cl. a-IX-a uman având
media peste ultima de la clasă

- Tincu Cătălin cl. a-IX-a de la Liceul Energetic Constanţa, solicită transfer la
cl, a-IX-a matematică-informatică – se aprobă la cl. IX-a matematică-
informatică incadrându-se cu media de la clasă

Art. 3 CA aprobă completarea normei didactice la nivelul unităţii pentru d-na Geladin Aiten
– titular pe catedra de economie, cu 2 ore turism. CA aprobă cererea d-nei Buşcă Laura
profesor titular pe catedra de informatică, privind plecarea din unitate în vederea completării
normei didactice la nivel de ISJ Constanţa. CA aprobă cererea d-nei Tănase Eugenia profesor
titular pe catedra de limba franceză,  privind plecarea din unitate în vederea completării
normei didactice la nivel de ISJ Constanţa. CA ia act de cererile privind pensionarea la limită
de vărstă şi decizia CCR nr. 387/2018 a d-nei Georgescu Ştefania şi Potlogea Matilda.

CA aprobă proiectul de preîncadre pentru anul şcolar 2019-2020 astfel:

- Lb. română+lb. latină – 5,23 norme, 5 titulari, 0 vacante
- Lb. engleză – 3,18 norme, 0 vacante
- Lb. franceză – 2,63 norme, 3 titulari, 1 titular completare la nivel

de ISJ
- Matematică – 4,07 norme, 4 titulari, 0 vacante, 8 ore rezervat dir.
- Fizică – 2,48 norme, 2 titulari, vacant 7 ore + 2 ore rezervate
- Chimie – 2,16 norme, 3 titulari, 0 vacante, 4 ore rezervate
- Biologie – 1,30 norme, 2 titulari, 0 vacante
- Istorie – 1,99 norme, 2 titulari, 0 vacante
- Geografie – 1,65 norme, 1 titular, 11 ore vacante
- Socio umane – 1,46 norme, 1 titular, 1 consilier, 6 ore vacante

logică, 2 ore rezervate
- Economie – 1 titular, 0,96 norme, completare la nivel de şcoală
- Religie – 1,43 norme, 1 titular, 6 ore vacante
- Ed. muzicală – 0,17 norme, 0 titulari, 3 ore vacante
- Ed. plastică – 0,28 norme, 0 titulari, 5 ore vacante
- TIC + informatică – 1,71 norme, 2 titulari, un titular completate la

nivel de ISJ



- Ed. fizică – 2,36 norme, 1 titular, 16 ore vacante pe ed. fizică, 2
ore rezervate, 8 ore vacante canotaj

- Turism – 2,34 norme, 1 titular 18 ore vacante pe 4 ani si 4 ore
vacante

- IP turism – 1,51 norme, 0 titulari, 24 ore vacant pe 4 ani si 12 ore
vacante

- Mecanică – 1,94 norme, 0 titulari, 18 ore vacante pe 4 ani, 16 ore
vacante

- IP mecanică 1,48 norme, 0 titulari, 24 ore vacante pe 4 ani, 11 ore
vacante

- Electrotehnică – 2,21 norme, 2 titulari, 0 vacante
- IP electrotehnică – 0,62 norme, 0 titulari, 14 ore vacante
- Chimie ind. – 3,90 norme, 3 titulari, 12 ore vacante, 2 ore

rezervate
- IP chimie ind. – 0,46 norme, 0 titulari, 11 ore vacante
- Lb. rusă maternă – 0,17 norme, 3 ore vacante

CA aprobă proiectul de preîncadrare pentru anul şcolar 2019-2020 cu 9 voturi pentru, 0
voturi abtineri, 0 voturi impotrivă, prin vot secret.

Art. 4 CA aprobă lista posturilor vacante după cum urmează:

- Matematică – 8 ore rezervat director – 1 an
- Fizică – 7 ore vacant – 1 an
- Chimie – 4 ore rezervat- 1 an
- Biologie – 5 ore rezervat titular 2 unităţi
- Geografie – 11 ore vacant – 1 an
- Logică – 6 ore vacant – 1 an şi 2 ore rezervat
- Religie – 6 ore vacant – 1 an
- Ed. muzicală – 3 ore vacant – 1 an
- Ed. plastică – 5 ore vacant – 1 an
- Ed fizică – 16 ore vacant + 8 ore PIP canotaj – 1 an, 2 ore rezervat
- Turism – 18 ore vacant – 4 ani si 4 ore vacant – 1 an
- IP turism – 24 ore vacant – 4 ani si 12 ore vacant – 1 an
- Mecanică – 18 ore vacant – 4 ani si 16 ore vacant – 1 an
- IP mecanică – 24 ore vacant – 4 ani si 11 ore vacant – 1 an
- IP electrotehnică – 14 ore vacant – 1 an
- Chimie ind. – 12 ore vacant – 1 an, 2 ore rezervat
- IP chimie ind. 11 ore vacant – 1 an
- Lb. rusă – 3 ore vacant – 1 an



CA aprobă lista posturilor vacante cu 9 voturi pentru, 0 voturi abţineri, 0 voturi impotrivă,
prin vot secret.

Art. 5 CA aprobă condiţiile specifice pentru etapele de transfer/pretransfer: cadrele didactice
să fi predat cel puţin 1 an în specialitatea postului vizat şi inspecţie la clasă la  disciplina
postului vizat cu obţinerea notei minime de 9.

Art. 6 CA avizează bilantul contabil privind cheltuielile pe active la data de 31.12.2018, cu
indicatori pe active curente şi necurente, datorii curente si necurente.

CA aprobă lista nominală cu beneficiari Bursei profesionale, modificată la luna decembrie
2018.  CA aprobă referatul de necesitate privind decontarea Bursei profesionale.

CA aprobă calificativele anuale pentru personalul nedidactic pe anul 2018 conform anexei.

D-na prof. Filip Roxana propune donarea a 2 % din impozitul pe venit pentru unitate şi
realizarea unei săli de festivităţi şi deasemenea premierea elevilor la zilele şcolii, si
promovarea imaginii şcolii - proiect educaţional. CA aprobă comisia de admitere învăţământ
profesional/dual.

Președintele Consiliului de Administrație, Secretar,

Director,
Prof. Pătrană Constantin Tudor Anişoara


