
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC
„LAZĂR EDELEANU”  NĂVODARI

HOTĂRÂREA NR. 14/26.02.2019

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,

Art. 1 În urma refaceri proiectului de preîncadrare pentru  anul şcolar 2019-2020 datorită
diminuării numărului de ore la toate clasele de liceu tehnologic şi şcoală profesională, au
apărut următoarele situaţii faţă de proiectului de preîncadrare depus la ISJ astfel:

- Limba română + limba latină – 4,96 norme, 5 titulari , 1 titular completare normă ISJ
- Limba franceză – 2,47 norme, 3 titulari, 1 titular restrângere activitate
- Matematică - 3,81 norme, 4 titulari, 1 titular completare normă ISJ

La catedra de limba română CA validează solicitarea d-nei prof. Preda Loredana  de a
participa la completare norma la ISJ, ore rămase - 14 ore, PV nr. 235/26.02.2019
La catedra de limba franceză d-na prof. Tănase Eugenia care solicitase participarea la
completare normă ISJ, va participa la etapa de restrângere de activitate la ISJ.
La catedra de matematică CA validează PV nr. 234/26.02.2019 din care reiese
solicitarea  d-nei prof. Burlacu Maria Magdalena de a participa la completare norma
la nivel ISJ, ore rămase – 14 ore.
La celelalte catedre nu există cadre didactice afectate de aceste modificări.
CA aprobă modificarea listei posturilor vacante/rezervate depusă la ISJ astfel:

- Fizică – 5 ore
- Biologie – 3 ore
- Geografie – 9 ore
- Logică şi argumentare – 4 ore
- Religie – 5 ore
- Ed. fizică – 14 ore
- Turism – 0 ore
- IP turism – 9 ore
- Mecanică – 12 ore
- IP mecanică – 7 ore
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- Chimie industrială – 9 ore
- IP chimie industrială – 10 ore

Președintele Consiliului de Administrație, Secretar,

Director,
Prof. Pătrană Constantin Tudor Anişoara


