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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 37/30.01.2017

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 30.01.2017:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• prevederile OMECTS nr.3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi
metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale
personalului contractual.

• Fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului
nedidactic pe perioada evaluată: 01.01.2016 - 31.12.2016

Hotărăşte:

Evaluarea activităţii personalului nedidactic pe baza fişelor de evaluare a
performanţelor profesionale si acordarea calificativelor pe anul 2016,astfel:

Nr.crt. Numele si prenumele Functia Punctajul Calificativul acordat
acordat

1 Bogdan Hajnal Ingrijitor 4,80 puncte FOARTE BINE
2 Sinka Viorica lnqriiitor 4,80 puncte FOARTE BINE
3 Kornporaly Olga Maria Ingrijitor 4,80 puncte FOARTE BINE
4 Vass Gyăngyi lren Ingrijitor 4,80 puncte FOARTE BINE
5 Szasz Marta lncriiitor 4,80 puncte FOARTE BINE
6 Casas Hajnalka Ingrijitor 4,80 puncte FOARTE BINE
7 Fabian Jozsef Portar,paznic 4,80 puncte FOARTE BINE
8 Onus Alexandru Portar, paznic 4,80 puncte FOARTE BINE
9 Marin Ion Portar, paznic 4,80 puncte FOARTE BINE
10 Czofa Jozsef Muncitor 4,80 puncte FOARTE BINE
11 Boer Andras Muncitor 4,80 puncte FOARTE BINE



Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron
520032 - Sf.Gheorghe, Str. Crângului Nr.30
Telefon: 0040267-318428 Direcţiune

0040267-323016 Contabilitate
Tel.lFax: 0040 267-318429 Secretariat

web: www.lec.educv.ro

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR.38/30.01.2017

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2017:
• în conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

• în conformitate cu art.25-27 din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul scolar
2017-2018, aprobată prin OMENCS 5739/14.11.2016

• cererea d-nei Gal Emo Csilla, înregistrată cu nr. 166/26.01.2017 pentru
completarea normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ pentru anul
scolar 2017-2018

• cererea d-nei Ceorapin - Torok Andrea-Ribana , înregistrată cu nr.
194/28.01.2017 pentru completarea normei didactice la nivelul unităţii de
învăţământ pentru anul scolar 2017-2018

Hotărăşte:

Formularea acordului pentru completarea normei didactice la nivelul unităţii
de învăţământ pentru următoarele cadre didactice:

.:. d-nei Gal Ema Csilla , profesor titular pe catedra Economie, Educaţie
antreprenorială, Economie aplicată pentru completarea normei didactice la
nivelul unităţii de învăţământ cu 2,00 ore/săptămână cu discipline de
specialitate Economic, administrativ,poştă pentru anul scolar 2017-2018 .

•:. d-nei Ceorapin-Torok Andrea-Ribana , profesor titular pe catedra Biologie-
Limba germană pentru completarea normei didactice la nivelul unităţii de
învăţământ cu 3,00 ore/săptămână cu discipline de specialitate Estetica şi
igiena corpului omenesc pentru anul scolar 2017 -2018 .
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV" BERDE ARON"

NR. 39/30.01.2017

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2017:
• în conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

• în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
certificare a calificării absolventilor învăţământului liceal, filiera tehnologică,
conform OMEN nr. 4434/29.08.2014

• în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal,
conform OMEN nr. 5005/02.12.2014

Hotărăşte:

Aprobarea temelor de proiect ale elevilor din clasele terminale de liceu pentru
examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică,nivel4 , precum si a temelor de proiect pentru absolvenţii învăţământului
postliceal, specializarea: Asistent de gestiune, la examenului de certificare a
calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal,riivel 5, conform
anexelor.
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV" BERDE ARON"

NR. 40/30.01.2017

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2017:
• în conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

• prevederile art.28 alin.2 din din Metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul scolar
2017-2018, aprobată prin OMENCS 5739/14.11.2016

• cererea de pensionare pentru limită de vârstă înregistrată cu nr.
38/11.01.2017 a d-nei profesor Incze Anik6 Erzsebet Anna, începând cu data
de 01.09.2017.

Hotărăşte:

Aprobarea pensionării pentru limită de vârstă a a d-nei Incze Anik6 Erzsebet
Anna,încadrată în funcţia de profesor titular, începând cu data de 01.09.2017.
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 41/30.01.2017

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 30.01.2017:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• pe baza referatului nr. 197/30.01.2017 Întocmit de d-na administrator financiar
Veress Edit, pentru fundamentarea Proiectului de buget pe anul 2017 al

. Liceului Tehnologic Economic Administrativ II Berde Aron" finanţat din
activitatea extrabugetară .

Hotărăşte:

Aprobarea Proiectului de buget pe anul 2017 al Liceului Tehnologic Economic
Administrativ II Berde Aron" finanţat din activitatea extrabugetară , conform
anexei.


