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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL LICEULUI TEORETIC FILADELFIA SUCEAVA 

HOTĂRÂREA NR.1 

din 15 Ianuarie 2021 

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Filadelfia, întrunit în ședința din data de 

15.01.2021, în conformitate cu 

o Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare;  

o Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar Art. 

18 aprobat prin OMENCŞ nr.5447/2020; 

o Ordinul 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a 

Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1  Modul de utilizare a resurelor materiale de către personalul  didactic auxiliar și nedidactic 

Art. 2 Gradul de implicare a personalului didactic în programe de pregătire remedială și pentru obținerea 

perfomanței școlare; 

Art. 3 Aprobarea Raportului privind frecvența școlară 15 septembrie  – 9 noiembrie 2020; 

Art. 4 Declanșarea procedurii de constituire a C.D.S. pentru 2021-2022; 

Art. 5 Proiectul de Buget pe anul 2021; 

Art. 6 Aprobare procedurilor  C.E.A.C. 

Art. 7 Partenerialtul educativ școală – familie și rolul comisiei diriginților de gimnaziu și de liceu, în 

buna desfășurare a acestuia; 

Art. 8 Avizarea calificativelor Fișelor de evaluarea personalului nedidactic din LTF; 

Art. 9 Situația posturilor – cadre didactice pentru anul școlar următor, lista posturilor vacante;  Se probă 

vacantarea a 7 posturi: 1 – nivel preșcolar + 1 pretransfer, 1 – istorie, 1 – geografie, 1 – informatică, 1 – 

lb. Germană, 1 – nivel primar.  

Art. 10 Măsurile privind creșterea gradului de informare a părinților asupra situației șolare și a 

comportamentelor elevilor; 

Art. 11 Graficul de Pregătire pentru Examenele Naționale – simulari organizate pe fiecare disciplină, on-

line. 

Art. 12 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la 

dosarul hotărârilor adoptate.  

 

 

http://www.filadelfia.ro/

