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DECIZIA  NR. 37 DIN 17.09.2019 
privind numirea secretarului Consiliului Profesoral 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Profesoral întrunit în şedinţă în data de  06.09.2019  şi consemnată în 

registrul de procese –verbale ale acestuia, 

- Art. 57 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar 5079/2016, 

- Art. 97 din Legea 1/2011; 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 În anul şcolar 2019 - 2020, d-na prof. MUNTEANU AIDA ISABELA se numeşte secretar 

al Consiliului Profesoral.  

Art. 2  Secretarul Consiliului Profesoral întocmeşte convocatorul şi se îngrijeşte de convocarea în 

şedinţe a Consiliului Profesoral, la cererea directorului sau a minimum unei treimi din numărul 

membrilor săi.  

Art. 3  Dezbaterile din Consiliul Profesoral sunt consemnate în registrul de procese – verbale de către 

secretar.  

Art. 4   Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 38 DIN 17.09.2019 
privind numirea Responsabilului cu Comisia Diriginţilor 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Profesoral din data de 06.09.2019 şi consemnată în registrul de procese-

verbale ale acestuia, 

- Prevederile art. 21 (4) din ROFUIP 5079/2016 

- Ordinul M.E.C. 3337/08.03.2002 privind activitatea desfășurată de consilierul pentru proiecte 

şi programe educative, 

- art. 97 din Legea 1/2011; 

- art. 76 din ROFUIP 5079/2016; 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan”Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 În anul şcolar 2019-2020, se numeşte  doamna profesor CRISTESCU OLIMPIA  

responsabil a Comisiei Diriginţilor.  

Art. 2 Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 
 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 39 DIN 17.09.2019 
privind numirea responsabilului pentru proiecte de colaborare internaţională 

 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- Art. 22 din ROFUIP 5079/2016; 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

DECIDE: 

 

 

Art. 1 Se numeşte responsabil pentru proiecte de colaborare internaţională doamna prof. 

CRISTEA MARIA. 

Art. 2  Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 40 DIN 17.09.2019 
privind numirea Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului de administrație nr. 11 din data de 06.09.2019 şi consemnată în registrul 

de procese-verbale ale acestuia, 

- Conform art. 245 din Legea educației 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

- Metodologiei formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și de 

control aprobată prin OMECTS 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Art. 79/ROFUIP  5079/2016 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan”   Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 În anul şcolar 2019-2020, se numeşte comisia de PERFECŢIONARE ŞI FORMARE 

CONTINUĂ: 

-  prof. Florea Alin – responsabil 

- prof. Iorga Anca 

- prof. Buda Eugenia 

Art. 2 Prezenta decizie se comunică doamnei profesoare de către serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 

 

mailto:gstlp_hd@yahoo.com
http://telecomconstructhd.ro/ro


 LICEUL TEHNOLOGIC                                                                                                     MINISTERUL         

 „CONSTANTIN BURSAN”                                                                                                  EDUCAŢIEI             

 HUNEDOARA                                                                                                                       NAŢIONALE                                 

                         

 
Str. Turnătorului, Nr.1, 331016 - HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA 

Tel/fax:+4(0)254 712391 

 e-mail: gstlp_hd@yahoo.com , Web: http://telecomconstructhd.ro/ro  

DECIZIA  NR. 41 DIN 17.09.2019 
pentru numirea responsabilului cu sigiliul unităţii 

 

 

având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 

- art. 97(1) și (2) din Legea (1)/2011 revizuită la 31.01.2016; 

- ORDINUL 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/2016, art. 21 (4) și 22 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 Se numeşte începând cu data de 06.09.2019, responsabilul cu sigiliul unităţii de învăţământ, 

doamna secretar Lazăr Patricia Ildiko. 

Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat. 

 

 

 

DIRECTOR,  

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 42 DIN 17.09.2019 
privind numirea Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- Art. 22 și 68,69, 70 ROFUIP 5079/2016. 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 În anul şcolar 2019 - 2020, se numeşte în funcţia de Coordonator pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare domnul prof. Oncu Marius Bogdan. 

  

Art. 2 Coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare va respecta 

întocmai atribuțiile care derivă din Regulamentul de ordine interioară și Regulamentul de organizare 

și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

 

Art. 3 Prezenta decizie se comunică domnului profesor de serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 43 DIN 17.09.2019 
de constituire a Comisiei pentru curriculum 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- Art. 21(4), 65, 66, 67 și 79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar 5079/2016. 

- art.97 din Legea 1/2011 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie Consiliul pentru curriculum cu următoarea componenţă: 

- Prof. Todor Ioana Manuella – responsabil 

- Prof. Farcaș Marinela 

- Prof. Budiul Mihaela 

- Prof. Borza Ana Iulia 

- Prof. Cristescu Olimpia 

Art.2 Atribuţiile consiliului de curriculum sunt: 

- Asigurarea existenţei documentelor curriculare oficiale (planuri de învăţământ, metodologii, 

manuale,etc.) 

- Se îngrijeşte de asigurarea bazei pentru realizarea activităţilor extracurriculare; 

- Asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor 

- Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienţei, resurselor umane 

ale şcolii şi specificul acesteia; 

- Asigură consultanţa cadrelor didactice în domeniul curricular; 

- Asigură coerenţa între curriculumul national dintre diferitele discipline.  

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 44  DIN 17.09.2019 
privind constituirea Comisiei de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 97 din Legea nr. 1/ 2011; 

- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului internmanagerial al entităților 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

- Art. 22 și 79 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar, 5079/2017; 

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 al Ministrului Administraţiei şi Internelor pentru 

aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi 

educaţie emise de Ministerul Educaţiei Naţionale – martie 2001. 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

DISPUNE: 

 

Art.1  Se constituie Comisia responsabilă cu verificarea și respectarea normelor de sănătate și 

securitate în muncă  cu următoarea componenţă:  

- Prof. Cristea Ionela  - responsabil comisie , responsabil SSM 

- Prof. Feraru Adela - membru 

- Prof. Osman Mihaela - membru 

- Prof. Popovici Petru – responsabil PSI 

- Prof. Gîscă Angela – membru 

- Drăgan Ioana Sonia - membru 

Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 

secretariat. 

Art. 3 Atribuţii: 

- Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele NTS; 

- Coordonează aplicarea măsurilor de SSM; 

- Monitorizează respectarea de către elevi şi de către întreg personalul a NTS; 

- Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare în situaţii 

de urgenţă; 

- Coordonează aplicarea măsurilor de apărare în situaţii de urgenţă; 

- Monitorizează respectarea de către elevi şi de către întreg personalul a măsurilor de apărare 

în situaţii de urgenţă. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 45 DIN 17.09.2019 

pentru numirea Comisiei pentru controlul managerial intern 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de Administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale 

- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare  

- art. 22 și 41din ROFUIP 5079/2016; 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”  Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice cu privire la sistemele proprii 

de control managerial se constituie Comisia pentru controlul managerial intern cu atribuţii în acest 

sens, format din: 

 - Prof. Cristea Maria- director- preşedinte 

 - Prof. Todor Ioana Manuella - director adjunct - membru 

 - Prof. Piocker Camelia– membru 

 - Prof. Bucureştean Elena – membru 

            - Prof. Cristescu Olimpia - membru 

 - Luminiţa Becze – contabil şef – membru 

Art. 2 Comisia pentru controlul managerial intern acţionează pentru implementarea sistemelor de 

control managerial în cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Bursan” Hunedoara. În acest sens se 

va elabora un program de dezvoltare a sistemului de control managerial pe fiecare 

compartiment/serviciu cu responsabilităţi concrete şi termene de realizare. 

Art. 3  Membrii vor studia legislaţia în vigoare, Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entităţile publice www.mfinanţe.ro, 

Manualul riscurilor www.mfinanţe.ro. 

 

Art. 4 Etapele pentru dezvoltarea unui program de management şi control trebuie să cuprindă: 

a) cunoaşterea propriului sistem de management şi control intern de către managerul de linie 

(şef serviciu/coordonator compartiment); 

b) înţelegerea instrumentelor de control existente în cadrul entităţii şi modul de utilizare a 

acestora; 

c) informarea tuturor angajaţilor despre noul sistem de control managerial; 
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d) elaborarea listei activităţilor pe servicii/compartimente şi pe ansamblu entităţi; 

e) codificarea procedurilor/activităţilor şi prioritizarea realizării acestora; 

f) stabilirea responsabililor cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor 

operaţionale de lucru şi a chestionarelor de control intern pentru fiecare activitate; 

g) analiza critică a actualului sistem de control intern; 

h) organizarea noului sistem de control managerial pe baza riscurilor din cadrul structurilor 

entităţii, cu persoane responsabile şi termenele de realizare. 

Art. 5 Realizarea procedurilor de lucru se află în responsabilitatea fiecărui angajat din cadrul Liceului 

Tehnologic „Constantin Bursan”, pentru activităţile pe care le gestionează în coordonarea 

managementului de linie (şef serviciu/coordonator  compartiment) se realizează şi urmăresc 

sistematic. În acest sens fiecare şef de serviciu/coordonator compartiment întocmeşte programul de 

redactare şi implementarea procedurilor operaţionale.  

Art. 6  Pentru fiecare procedură trebuie să existe responsabil cu elaborarea acestora şi ulterior 

întreţinerea, respectiv complementarea şi actualizarea sistematică în funcţie de evoluţia activităţilor 

proceduralizate şi a cadrului legislativ şi normativ.  

Art. 7 Elaborarea procedurilor se va realiza pornind de la cadrul legislativ şi normativ urmărind 

cuprinderea în totalitate a activităţilor specifice, dar şi înglobarea activităţilor de control intern 

(autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic ş.a) pe fluxul operaţional, în punctele cheie ale 

activităţilor; stabilirea responsabilităţilor pe nivele de execuţie şi pe fazele proceselor care se 

desfăşoară (întocmire, elaborare, avizare, aprobare); respectarea principiului dublei semnături; 

asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem informatizat; stabilirea modalităţilor de arhivare a 

documentelor, ş.a. 

Art. 8  Comisia constituită conform prezentei dispoziţii întocmeşte semestrial un raport privind 

progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial în raport cu 

programul întocmit, precum şi situaţiile deosebite în acţiunile de monitorizare, coordonare şi 

îndrumare metodologică efectuate de comisie. 

Art. 9 Prezenta decizie se transmite la toţi membrii comisiei şi la toţi şefii de servicii/coordonatori de 

compartimente din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Bursan ”Hunedoara. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 46 DIN 17.09.2019 

Privind constituirea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie 

şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în registrul 

de procese-verbale ale acestuia, 

- Art 22 și art. 79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, 5079/ 2016. 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 Se constituie în anul şcolar 2019 - 2020, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, 

a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, în 

următoarea componenţă: 

Membri: - Prof. Borza Ana – Responsabil 

  - Prof. Iuga Nadia 

  - Prof. Iorga Anca 

Art.2. Comisia va respecta următoarele reguli:  

- În cadrul Liceului Tehnologic ,,Constantin Bursan” Hunedoara relaţiile se stabilesc pe 

principiul egalităţii faţă de toţi: salariaţi, elevi şi angajator; 

- Orice discriminare direct sau indirectă bazată pe criteria de sex, orientare sexuală, caracteristici 

genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, etnie, religie, origine socială, handicap este 

interzisă; 
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-  Se interzice segregarea şi marginalizarea elevilor aparţinând unor categorii de populaţie 

defavorizată; 

- Se promovează implicarea tuturor elevilor în activităţi extracurriculare, fără discriminare; 

- Încurajarea declarării etniei elevilor rromi şi prezentarea facilităţilor oferite de legislaţia în 

vigoare.   

Art.  3 Compartimentul Secretariat va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 47 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei pentru programe și proiecte educative 

 

 

Având în vedere prvederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale 

- art. 22 și 79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar 5079/2016; 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie la nivel de unitate Comisia pentru programe și proiecte educative având 

următoarea componenţă: 

- Prof. Oncu Marius Bogdan- responsabil 

- Prof. Todor Ioana Manuella 

- Prof. Farcaș Nicolae 

- Prof. Farcaș Marinela 

- Prof. Munteanu Aida Isabela 

Art. 2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 48 DIN 17.09.2019 
pentru numirea responsabilului cu gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii 

şi documentelor şcolare 

 

având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr.11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 

-  art. 97(1) și (2) din Legea (1)/2011 revizuită la 31.01.2016; 

- ORDINUL 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- art. 21 alin. (4) litera aa și 22 din ROFUIP 5079/2016; 

- Ordinul 3844/24.05.2016, art. 9, (4) (5), art. 11 (1), art. 19, art. 23. 

- art. 21 (4) și 22 din ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/2016  

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ  nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 Art. 1 Se numesc începând cu data de 15.09.2019 responsabili cu gestionarea, completarea şi 

eliberarea actelor de studii la nivel de unitate, directorul, prof. Cristea Maria, și d-nele Lazăr 

Patricia și Nicorici Ildiko. 

 Art. 2 Responsabilul cu actele de studii şi documentele şcolare va respecta întocmai 

prevederile regulamentului aprobat. 

 Art. 3  La finele fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, se va face verificarea 

modului de eliberare şi gestionare a actelor de studii şi se va stabili stocul faptic al acestora; 

verificarea se va face de conducerea unităţii sau un reprezentant al acestuia desemnat prin dispoziţie; 

 Art. 4 Procesul verbal în care se vor menţiona rezultatele verificării asupra modului de 

eliberare şi gestionare a actelor de studii şi stocul existent, va fi înaintat, în copie, la inspectoratul 

şcolar.  

 Art. 5 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 49 DIN 17.09.2019 

pentru numirea  responsabililor cu gestionarea şi actualizarea dosarelor personale  ale 

angajaţilor unităţii de învăţământ 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 

- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- art. 97 din Legea 1/2011 privind statutul cadrului didactic; 

- art 22 din ROFUIP 5079/ 2016 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”   Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

 Art. 1  Se numesc începând cu data de 06.09.2019, responsabili cu gestionarea şi actualizarea 

dosarelor personale ale angajaţilor unităţii de învăţământ: 

- director prof. Cristea Maria,   

- director adj. prof. Todor Ioana Manuella, 

- secretar șef Lazăr Patricia,  

- administrator financiar Becze Lumința.  

 Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

                                                                                                                                     Întocmit, 

                                                                                                                              Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 50 DIN 17.09.2019 
pentru numirea Comisiei responsabilului cu arhiva unităţii 

 

având în vedere prevederile: 

- art. 97(1) și (2) din Legea nr. 1/2011, revizuită la 31.01.2016; 

- ORDINUL 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- Legea nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale; 

- legea nr. 358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale 

nr. 16/1996; 

- ROFUIP aprobat prin OMEN 5079/2016, art. 21, aliniat(4) litera (z); 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996; 

- Legea nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor naţionale nr. 16/1996 

coroborate cu art. 1 din OMECTS 3753 din 09.02.2011. 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se numesc începând cu data de 9.09.2019, responsabilii cu arhiva unităţii, doamnele Lazăr 

Patricia- responsabil; Becze Luminiţa, Bogdan Gabriela, Drăgan Sonia. 

Art. 2 Responsabilii cu arhiva unităţii de învăţământ vor gestiona şi vor ţine evidenţa 

documentelor conform normelor metodologice aprobate. 

Art. 3 Anual documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termelor de 

păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se întocmeşte de către fiecare creator 

pentru documentele proprii (Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aprobă de către 

Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, 

potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 16/1996 cu compoletările şi modificările ulterioare). Scoaterea 

documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor 

de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, 

după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în urma selecţionării, transferului în alt 

depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment 

exterior imprevizibil şi de neînlăturat. 

Art. 4. Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 51 DIN 17.09.2019 
pentru numirea responsabilului cu gestionarea, întocmirea şi completarea registrului de 

intrări – ieşiri 

 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 97 din Legea 1/2011; 

- ORDINUL 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- Art. 82 din ROFUIP 5079/2016; 

- art. 21 (4) și 22 din ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/2016  

 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 Se numeşte începând cu data de 9.09.2019, responsabilul cu gestionarea, întocmirea şi 

completarea registrului de intrări – ieşiri, doamna Nicorici Ildiko. 

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 
 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 52 DIN 17.09.2019 
privind constituirea Echipei de elaborare şi monitorizare PAS 

 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Metodologiei de monitorizare PAS art. 7, 9 şi 32/2010; 

- art. 6, art. 33 şi art. 34 din ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/ 2016 

- art. 21 (4) și 22 din ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/2016  

 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie Echipa de elaborare şi monitorizare PAS, pentru anul şcolar 2019 - 2020  

în următoarea componenţă: 

- Prof. Cristea Maria -director 

- Prof. Todor Ioana Manuella – director adjunct 

- Prof. Oncu Marius 

- Prof. Bucureștean Elena  

- Prof. Cristea Ionela 

- Becze Luminiţa - administrator financiar 

 

      Art. 2  Planul de acțiune al școlii PAS, pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic 

corelează oferta educațională și de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la 

nivel local, județean și regional. Acesta se realizează pe baza ghidului de elaborare emis de către 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.  

 

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 
 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 53 DIN  17.09.2019 
privind constituirea Comisiei de recuperare şi gestionare a manualelor transmisibile 

 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- art. 80 din ROFUIP 5079/2016; 

- art. 21 (4) și 22 din ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/2016  

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 Se constituie Comisia de recuperare şi gestionare a manualelor transmisibile în 

următoarea componenţă: 

- Bibliotecar, Bogdan Gabriela - responsabil 

- Diriginţii claselor IX - XII 

Art. 2 Comisia se întruneşte la începutul şi sfârşitul anului şcolar pentru întocmirea necesarului 

de manuale precum şi recuperarea acestora. 

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 54 DIN 17.09.2019 
privind constituirea Comisiei pentru îmbunătăţirea Regulamentului de Ordine Interioară  şi a 

Codului de conduită profesională (Regulamentul intern) 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- art. 6, art. 33 (2), art 79 din regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ Preuniversitar, ROFUIP 5079/2016 

- art. 257, art. 14 (1), art. 262(1) şi art. 259(4) şi din Codul muncii (Legea 53/2003), 

- art. 97 din Legea 1/2011 și a Statutului personalului didactic; 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie Comisia pentru îmbunătăţirea Regulamentului de Ordine Interioară  şi a 

Codului de conduită profesională în următoarea componenţă: 

- Prof. Todor Ioana Manuella - responsabil 

- Drăgan Ioana Sonia 

- Prof. Oncu Marius 

- Prof. Iorga Anca 

Art.  2 Regulamentului de Ordine Interioară  şi a Codului de conduită profesională se vor revizui 

anual sau ori de câte ori este nevoie. 

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de  către serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 55 DIN 17.09.2019 
de constituire a Comisiei de încadrare şi salarizare 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11  a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019, 

- art. 97 (1) și (2) din Legea 1/2011 revizuită; 

- art. 81 și 82 din ROFUIP 5079/2016,  

- art. 21, 22 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, 5079/2016 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1  Se stabilește componența Comisiei de încadrare şi salarizare din unitatea de învățământ, 

după cum urmează: 

 - Prof. Cristea Maria - Preşedinte 

     - Prof. Todor Manuella 

 - Becze Luminiţa – administrator financiar 

 - Lazăr Patricia  - secretar şef 

 - Ing. Herepean Nicolae – inginer de sistem 

Art. 2 Comisia va realiza încadrarea personalului școlii la început de an sau la orice modificare 

survenită în încadrarea personalului școlii și va calcula lunar salarial cuvenit de fiecare angajat, 

în conformitate cu legislația în vigoare și prevederilor legale. 

Art.3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 56 DIN 17.09.2019 
privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea acţiunilor de caritate, ajutorare a elevilor 

aflaţi în dificultate 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr.9 a Consiliului de Administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia 

- art. 21, 22 și 79 din ROFUIP 5079/2016; 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”  Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1  Se constituie Comisia pentru monitorizarea acţiunilor de caritate, ajutorare a elevilor 

aflaţi în dificultate,  și Comisia responsabilă cu Strategia Națională de Acțiune Comunitară, cu 

următoarea componenţă: 

- Prof. Farcaş Nicolae - responsabil 

- Prof. Farcaș Marinela- responsabil SNAC 

- Prof. Florea Alin 

- Prof. Alic Mircea 

- Diriginţii claselor 

Art. 2 Comisia își desfășoară activitatea conform atribuțiilor revenite din Regulamenul de ordine 

interioară al unității 

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către  serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 
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Lazăr Patricia 

DECIZIA  NR. 57 DIN 17.09.2019 
privind constituirea  Comisiei pentru completarea şi verificarea condicii de prezenţă a 

cadrelor didactice 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- Art. 21, 22 și 79 din ROFUIP 5079/2016; 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie Comisia pentru scrierea şi verificarea condicii de prezenţă a cadrelor 

didactice în următoarea componenţă: 

- Lazăr Patricia – Secretar – responsabil 

- Bogdan Gabriela – bibliotecar – didactic 

- Drăgan Ioana Sonia - nedidactic 

- Prof. Florea Cristina 

Art. 2  Condica de prezenţă va fi completată şi verificată zilnic. 

Art. 3  Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către  serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gstlp_hd@yahoo.com
http://telecomconstructhd.ro/ro


 LICEUL TEHNOLOGIC                                                                                                     MINISTERUL         

 „CONSTANTIN BURSAN”                                                                                                  EDUCAŢIEI             

 HUNEDOARA                                                                                                                       NAŢIONALE                                 

                         

 
Str. Turnătorului, Nr.1, 331016 - HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA 

Tel/fax:+4(0)254 712391 

 e-mail: gstlp_hd@yahoo.com , Web: http://telecomconstructhd.ro/ro  

 

DECIZIA NR. 58 DIN 17.09.2019 

de constituire a Comisiei de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru 

elevii din unitatea de învăţământ (inclusiv ,,Bani de liceu”) 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr.11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019,  

- HG nr. 1488/2004, privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 

elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

- OMEN nr. 3125_04.02.2019 de modificare Calendar Bani de liceu 

- HG 712/2018 modificare art. 2 HG 1488/2004 criterii acordare „Bani de liceu” 

- Anexa 1 a OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- OMEN 3480 din 2018 privind   modificarea Anexei OMECTS 5576/2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- LEGE nr. 38 din 17 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr. 1/2011 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

Art. 1 Se stabilește componența Comisiei de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin 

material pentru elevii din unitatea de învăţământ, după cum urmează:  

- Preşedinte - Prof. Cristea Maria, director 

- Membri - Prof. Cristescu Olimpia 

- Becze Luminiţa, Administrator financiar 

  - Prof. Popa Cătălin 

  - Prof. Graure Claudia - responsabil 

  - Nicorici Ildiko- Secretar 

  - diriginţii claselor: IX-XII 
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Art. 2 Comisia are următoarele atribuţii: 

a) afişează la unitatea de învăţământ: 

- criteriile generale, criteriile specifice şi metodologia de acordare a burselor, 

- lista actelor necesare pentru obţinerea burselor, 

- termenul de depunere la secretariatul unităţii al documentelor necesare: 

b) preia de la secretariatul unităţii documentele  depuse de elevi sau reprezentanţii lor legali 

pentru obţinerea burselor; 

c) Analizează actele respective şi în concordanţă cu criteriile generale şi cele specifice, 

stabileşte nominal elevii care urmează să primească burse conform procesului – verbal, 

evaluarea actelor şi stabilirea elevilor propuşi pentru bursă fiind consemnată  în procesul 

– verbal; 

d) Solicită Consiliului de administraţie aprobarea acordării burselor conform procesului – 

verbal; 

e) În termen de trei zile de la data aprobării în Consiliul de administraţie, comisia afişează 

la loc vizibil: 

- lista nominală cu bursele acordate de Consiliul de administraţie, 

- termenul de contestaţie, care este de 15 zile lucrătoare de la data afişării. 

Art. 3 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 59 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei de cercetare disciplinară și consiliere privind abaterile disciplinare 

ale elevilor din unitatea de învățământ 

 

 Având  în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de Administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 

şi consemnată în Registrul de procese – verbale 

- art. 280 şi 282 din Legea Educaţiei Naţionale/10.01.2011 cu completările şi modificările 

ulterioare 

- art. 22 din ROFUIP 5079/2016 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate, Comisia de cercetare disciplinară  și consiliere privind 

abaterile disciplinare ale elevilor având, următoarea componenţă: 

  - Membri: prof. Todor Ioana Manuella - responsabil 

    prof. Borza Ana 

    prof. Farcaş Nicolae 

    psiholog Iuga Nadia 

Art. 2. Comisia are ca scop: 

 a). – cercetarea abaterilor prezumate a fi fost săvârşite de către elevi. Comisia își va desfășura 

activitatea pe perioada anului școlar 2019 - 2020. 

 b).- prezentarea Consiliului de Administraţie a unui raport de cercetare care să cuprindă: 

componenţa comisiei care a cercetat cazul, numele şi prenumele  elevilor în cauză, precizarea faptelor 

prezumtive, obiectul cercetării, concluziile cercetării, documentele cercetării şi aprecierea sintetică 

asupra faptelor. 

Art. 3. Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 60 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei de inventariere anuală a patrimoniului 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de Administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie Comisia de inventariere anuală a patrimoniului având următoarea 

componenţă: 

 Preşedinte: - prof. Cristea Maria, Director 

 Membri: - Becze Luminița - administrator financiar 

   - Drăgan Ioana Sonia - administrator patrimoniu- responsabil 

   - Bogdan Gabriela - bibliotecar 

   - Ing. Herepean Nicolae     

Art. 2 Comisia va duce la îndeplinire prevederile legale privind inventarierea anuală a 

patrimoniului. 

Art. 3 Prezenta deciziee se comunică membrilor comisiei de către Serviciul Secretariat. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 61 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei de cercetare disciplinară privind abaterile disciplinare ale 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de Administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 

şi consemnată în Registrul de procese – verbale 

- art.97,  280 şi 282 din Legea Educaţiei Naţionale 1/10.01.2011 cu completările şi 

modificările ulterioare 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

DECIDE: 

 

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate, Comisia de cercetare disciplinară privind abaterile 

disciplinare ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic având, următoarea 

componenţă: 

 - Preşedinte:  prof. Cristea Maria  - Director 

 - Membri:  prof. Todor Ioana Manuella   - Dir.adj.            

    Administrator financiar, Becze Luminiţa         

    Prof. Pătrăşcoiu Alexandra 

                                               Drăgan Ioana Sonia 

    Ing. Herepean Nicolae - lider de sindicat grupa A 

    Bibl. Bogdan Gabriela - lider de sindicat grupa B 

  

Art. 2. Comisia are ca scop cercetarea abaterilor prezumate a fi fost săvârşite de către personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 3 Comisia va prezenta în data de Consiliului de Administraţie un raport de cercetare care să 

cuprindă: componenţa comisiei care a cercetat cazul, numele şi prenumele  persoanelor cercetate, 

precizarea faptelor prezumtive, obiectul cercetării, concluziile cercetării, documentele cercetării şi 

aprecierea sintetică asupra faptelor. 

 

Art. 3. Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 62 DIN 17.09.2019 

pentru numirea Comisiei pentru achiziţii publice, recepţia materialelor consumabile, a 

materialelor de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de Administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale 

- art. 97 / Legea nr. 1/2011; 

- ORDINUL 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- art. 89 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, 5079/ 2016. 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

 Art. 1.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ Comisia pentru achiziţii publice, 

recepţia materialelor consumabile, a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe, având următoarea componenţă: 

      -    Prof. Cristea Maria - director 

      -    Becze Luminiţa - administrator financiar 

- Drăgan Ioana Sonia - administrator patrimoniu 

- Ing. Herepean Nicolae 

- Prof. Bucureştean Elena 

Art. 2. Comisia va participa la verificarea cantitativă a materialelor intrate în unitate de 

învăţământ, semnând în locul stabilit din nota de intrare-recepţie şi constatare de diferenţe. 

Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 

secretariat. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  nr. 63 din 17.09.2019 
privind numirea Comisiei pentru promovare a imaginii şi a ofertei şcolii 

 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de Administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale 

- art. 22 și 79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar 5079/2016; 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se numeşte Comisia pentru promovare a imaginii şi a ofertei şcolii, având următoarea 

componenţă: 

 - Prof. Cristea Maria - Director 

 - Prof. Todor Ioana Manuella - Director adjunct 

 - Prof. Oncu Marius  

 - Prof. Susan Marius Cristian 

 - Prof. Munteanu Aida 

 - Prof. Cristea Ionela 

 - Prof. Dănăilă Sorin 

 - Prof. Feraru Adela 

      - prof. Farcaș Marinela 

      - Prof. Munteanu Aida 

 - Ing. sistem Herepean Nicolae 

Art. 2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 64 DIN 17.09.2019 

privind numirea persoanelor autorizate pentru utilizarea Forum-ului ISJ 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr.11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 

- în conformitate cu prevederile art. 82 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 5079/2016; 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”  Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1  Începând cu data de 06.09.2019, se numesc  următoarele persoane pentru a fi autorizate în 

vederea utilizării  Forum-ului Inspectoratului Şcolar  Judeţean Hunedoara: 

- prof. Cristea Maria – director 

- prof. Todor Ioana Manuella – director adj. 

- Nicorici Ildiko – administrator patrimoniu 

- Becze Mariana Luminiţa – contabil şef 

- Lazăr Patricia – secretar șef 

- Herepean Nicolae – inginer de sistem. 

- Art. 2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 65 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei pentru  olimpiade și concursuri școlare 

 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Profesoral, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

Registrul de procese – verbale 

- art. 22 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar 5079/2016 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie la nivel de unitate Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare având 

următoarea componenţă: 

- Ing. Cristea Ionela  

- Prof. Feraru Adela 

- Prof. Cristescu Olimpia 

- Prof. Graure Claudia - responsabil 

- Prof. Bogdan Gabriela 

- Prof. Munteanu Aida 

Art. 2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 66 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei pentru  colectarea și încărcarea datelor în SIIIR  

 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019; 

- Art. 22 și 82 din ROFUIP 5079/2016; 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

 

Art. 1 Se numește la nivel de unitate Comisia pentru colectarea și încărcarea datelor în SIIIR, 

aceasta va avea următoarea componenţă: 

- Prof. Cristea Maria - Președinte  

- Prof. Todor Ioana Manuella - responsabil plan școlarizare 

- Becze Luminița - responsabil date financiare 

- Lazăr Patricia Ildiko  - responsabil SC0 și Cost standard, date profesori 

- Nicorici Ildiko - responsabil date elevi + statistici sfârșit semestru  

- Herepean Nicolae - inginer de sistem – administrator aplicație 

- Drăgan Ioana Sonia- responsabil date administrative  

Art. 2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 67 DIN 17.09.2019 
privind constituirea Comisiei pentru întocmirea orarului şi a graficului de serviciu pe 

şcoală 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- Art. 21, 22 și 79 din ROFUIP 5079/2016; 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie Comisia pentru întocmirea graficului serviciului pe şcoală în următoarea 

componenţă: 

- Prof. Piocker Camelia - responsabil 

- Prof. Budiul Mihaela 

- Prof. Munteanu Aida Isabela  

- Prof. Todor Manuella 

- Prof. Florea Alin 

Art. 2 Atribuţiile membrilor comisiei: 

- Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul 

activităţii şcolare ale elevilor; 

- Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară; 

- Prezintă spre avizare CA orarul şcolii şi a graficului de serviciu. 

Art. 3  Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de serviciul secretariat.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 68 DIN 17.09.2019 

privind constituirea Comisiei de monitorizare a frecvenţei elevilor, pentru verificarea 

notării ritmice a elevilor 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 97 din Legea 1/2011; 

- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare  

- Hotărârii nr.11 a Consiliului de administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale; 

- art. 20, al. (4), lit. (s) și (q)  și art.22 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar, 5079/2016. 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

Art. 1  Se constituie Comisia pentru verificarea notării ritmice a elevilor având următoarea 

componenţă:  

- Prof. Pătrășcoiu Alexandra - responsabil 

- Prof. Graure Claudia - curs liceu zi 

- Prof. Popa Cătălin - curs liceu seral 

- Prof. Alba Luminiţa  - școala postliceală și școala de maiștri 

- Prof. Farcaş Nicolae - școala profesională 

Art. 2 Comisia îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Membrii comisiei verifică 

şi întocmesc lunar rapoarte pe baza unor fişe de monitorizare şi împreună cu diriginţii stabilesc 

cauzele absenteismului sau alte cauze ale notării ritmice elaborând planuri de îmbunătăţire. 

Art. 3 Prevederile prezentei deciziii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 

secretariat.  

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 69 DIN 17.09.2019 

privind numirea cadrelor didactice desemnate să verifice cataloagele și registrele matricole din 

unitate 

 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și 

al documentelor școlare  

- ROFUIP 5079/2016 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 Art. 1 Începând cu data de 06.09.2019 se desemnează următoarele cadre didactice din unitate 

în vederea verificării cataloagelor și  registrelor matricole pentru anul școlar 2019 - 2020, după cum 

urmează: 

- Prof. Todor Manuella, responsabil  

- Prof. Osman Mihaela 

- Prof. Iorga Anca 

- Prof. Gîscă Angela 

 

Art. 2  Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către  serviciul secretariat.  

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR.70 DIN 17.09.2019 
Privind numirea Comisiei în vedere susţinerii examenelor de diferenţe, încheiere a situaţiei şi 

de corigenţe 

 

În conformitate cu: 

- prevederile art.134 şi 136  din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 

Învăţământ 5079/2016; 

- Legea nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

DECIDE: 

 

 

 

Art. 1. Se numeşte la nivel de unitate Comisia pentru susţinerea examenelor de diferenţe, 

încheiere a situaţiei şi de corigenţe, având următoarea componenţă: 

Responsabil: Director adj. - Prof. Todor Ioana Manuella  

- Prof. Feraru Adela 

- Prof. Oncu Mariu Bogdan 

- Prof. Budiul Mihaela 

- Prof. Buda Eugenia 

Art. 2. Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

Întocmit, 

Secretar, Lazăr Patricia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gstlp_hd@yahoo.com
http://telecomconstructhd.ro/ro


 LICEUL TEHNOLOGIC                                                                                                     MINISTERUL         

 „CONSTANTIN BURSAN”                                                                                                  EDUCAŢIEI             

 HUNEDOARA                                                                                                                       NAŢIONALE                                 

                         

 
Str. Turnătorului, Nr.1, 331016 - HUNEDOARA, Jud. HUNEDOARA 

Tel/fax:+4(0)254 712391 

 e-mail: gstlp_hd@yahoo.com , Web: http://telecomconstructhd.ro/ro  

 

DECIZIA NR.  71 DIN 17.09.2019 

privind constituirea Comisiei pentru arhivarea documentelor 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11  a Consililui de administrație din data de 06.09.2019 

- Art. 97/Legea 1/2011 – privind statutul cadrelor didactice; 

- Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare  

- art. 21, 22  și 82 din ROFUIP 5079/2016; 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art.1  Se modifică începând cu data de 06.09.2019 componența Comisiei pentru arhivarea 

documentelor după cum urmează: 

- Becze Luminiţa - administrator financiar 

- Lazăr Patricia  - secretar şef, responsabil 

- Drăgan Ioana Sonia - administrator patrimoniu 

- Nicorici Ildiko - secretar 

Art. 2    Comisia îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul 

secretariat.  

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 72 DIN 17.09.2019 

pentru constituirea Comisiei de evaluare internă, în vederea depistării, monitorizării şi 

sprijinirii, elevilor cu cerinţe educative speciale, minorități naționale. 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație, întrunit în şedinţa din data de 06.09.2019 şi 

consemnată în Registrul de procese – verbale 

- Art. 22 și 79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar 5079/2016 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic„Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Se constituie la nivel de unitate, Comisia de evaluare internă, în vederea depistării, 

monitorizării şi sprijinirii elevilor cu cerinţe educative speciale, minorități naționale având 

următoarea componenţă: 

 - Prof. Borza Ana Iulia - responsabil 

 - As. Pădurean Claudia 

 - Prof. Iuga Nadia 

  

Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 73 DIN 17.09.2019 
privind constituirea comisiei responsabile cu organizarea, monitorizarea și evaluarea 

activităților din săptămâna – ”Școala altfel” 

 

 

 

 Având în vedere: 

-           Hotărârea nr. 9 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în registrul 

de procese-verbale ale acestuia, 

- Art. 94 alin. (2) lit.s din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare 

- Ordinul MENCS nr. 5034/29.08.2016, privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului național „Școala altfel”, pentru anul anul şcolar 2017-2018, 

-          Art. 22 și 79, 80 din ROFUIP NR. 5079/2016. 

 

 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

DECIDE: 

 

 

 

Art. 1  Se constituie la nivel de unitate Comisia responsabilă cu organizarea, monitorizarea și 

evaluarea activităților din săptămâna – ”Școala altfel”,  în următoarea componenţă: 

 

- Prof. Todor Ioana Manuella - Director adjunct - responsabil 

- Prof. Oncu Marius Bogdan – consilier educativ 

-           Prof. Farcaş Marinela 

-           Prof. Budiul Mihaela 

-           Prof. Munteanu Aida 

Art. 2  Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                         Întocmit, 

                                                                                                    Secretar, Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 74 DIN 17.09.2019 

Privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică pentru 

implementarea şi dezvoltarea strategiei naţionale anticorupţie 

 

 Având în vedere prevederile HG 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 

pe perioda 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenirea corupţiei, a indicatorilor de evaluare , precum şi a standardelor de 

publicare a informaţiilor de interes public, prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale 

5115/15.12.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în 

cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror 

activitate vizează învăţământul preuniversitar. 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic ,,Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

Art. 1. Începând cu data de 09.09.2019 se constituie la nivelul unităţii şcolare, Comisia de 

monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică pentru implementarea şi dezvoltarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie, în următoarea componenţă: 

1. Prof. Todor Ioana Manuella – responsabil 

2. Prof. Piocker Camelia 

3. Drăgan Ioana Sonia – administrator de patrimoniu 

4. Lazăr Patricia – secretar 

5. Bogdan Gabriela – Bibiliotecar 

Art. 2. Comisia de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică pentru implementarea şi 

dezvoltarea Strategiei Naţionale Anticorupţie îşi desfăşoară activitatea pentru perioada 2016-2020. 

Activitatea comisiei şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte 

normative. 

Art. 3 .  Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. CRISTEA MARIA 

 

 

                                                          Secretar,                                                                                          

Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 75 DIN 17.09.2019 

Privind numirea Consilierului de Etică şi integritate 

 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei cu modificările şi completările ulterioare 

- Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduiăt a funcţionarilor publici republicată 

- Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial şi controlului financiar 

preventive, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

- Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016-2020 a seturilor de indicatori de performanţă a riscurilor asociateobiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de verificare a inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standarelor de 

publicarea informaţiilor de interes public. Obiectivul specific 3.2- Creşterea integrităţii, 

reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul national de educaţie care 

impune unităţilor şcolare 

- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea codului 

controlului intern/managerial al entitatilor publice Standarul I –Etica si integritatea cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

DIECTORUL 

Liceului Tehnologic ”Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

 Art. 1. Începând cu data de 06.09.2019 se numeşte Consilier de Etică doamna prof. 

PIOCKER CAMELIA TANIA. 

 Art. 2. Serviciul secretariat duce la îndeplinire prezenta decizie. 

 

DIRECTOR,  

Prof. Cristea Maria 

 

     Întocmit,  

     Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 76 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei paritare din unitate 

Având în vedere prvederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în registrul 

de procese-verbale ale acestuia, 

- art. 97 Legea nr. 1/2011 

- art. 22 și 79 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar, 5079/2016. 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan”Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 În anul școlar 2019 - 2020 se constituie Comisia paritară la nivelul unității de învățământ 

având următoarea componenţă: 

A. Din partea sindicatului: 

1. Ing. Herepean Nicolae – lider de sindicat grupa A 

2. Prof. Bogdan Gabriela – lider de sindicat grupa B 

3. Prof. Cristescu Olimpia –Membru 

4. Prof. Farcaș Nicolae – Membru. 

B. Din Partea Echipei Manageriale: 

1. Prof. Todor Ioana Manuella- Membru 

2. Prof. Cristea Maria - Membru 

3. Prof. Bucureștean Elena - Membru 

4. Prof. Drăgan Sonia - Membru 

Art.  2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de serviciul secretariat.  

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA NR. 77 DIN 17.09.2019 

privind constituirea Comisiilor metodice din unitate 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr.11 a Consiliului de Administrație din data de 06.09.2019 

- art. 22, 65, 66 și 67 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar 5079/2016; 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 Începând cu data de 09.09.2019 se constituie Comisiile metodice, cu responsabilii 

menționați mai jos: 

1. Limbă şi comunicare   –  Prof. Farcaș Marinela 

2. Matematică, Biologie   -  Prof. Florea Cristina 

3. Protecţia mediului    -  Prof. Feraru Adela 

4. Socio-umane    -  Prof. Borza Ana Iulia 

5. Fizică, Chimie    - Prof. Piocker Camelia 

6. TIC      - Prof. Malea Carmen 

7. Discipline tehnice (Construcţii, Estetică)  -  Prof. Gîscă Angela 

8. Discipline tehnice (Electromecanică, Mecanică) -  Prof. Buda Eugenia 

9. Discipline tehnice (Electronică)  - Prof. Cristea Ionela 

10. Estetica și igiena corpului omenesc        - Prof. Bogdan Gabriela 

Art. 2 Prezenta decizie se comunică membrilor comisiei de către serviciul secretariat.  

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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DECIZIA  NR. 78 DIN 17.09.2019 

privind numirea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii nr. 11 a Consiliului de administrație din data de 06.09.2019 şi consemnată în 

registrul de procese-verbale ale acestuia, 

- art. 97 din Legea 1/2011  

- ORDINUL 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare  

- art. 21(4), 22  și 79. din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 

Preuniversitar, 5079/ 2016, 

- Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea 

calității educației. 

 

DIRECTORUL 

Liceului Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara numit prin decizia ISJ nr. 

998/21.12.2016  

 

DECIDE: 

 

 Art. 1 Se constituie în anul şcolar 2019 - 2020 comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în următoarea componenţă:  

  - Prof. Bucureştean Elena - responsabil ARACIP 

  - secretar şef Lazăr Patricia   - membru 

  - Prof. Muntean Aida     - membru 

  - Prof. Chirculescu Monica    - membru 

  - Prof. Budiul Mihaela - membru 

  - Florea Alin                           - membru 

  - ……………………. ……...,- reprezentant al Comitetului de părinți 

  - Matescu Sergiu                    - reprezentant din partea agentului economic 

  - …………………………..   -reprezentant din partea agentului economic  

                        - Bogdan Gabriela        - lider de sindicat, observator 

  - Herepean Nicolae   - líder sindicat, observator 

Atribuţii: 

 - coordonează aplicarea procedurilor şi activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii conform 

criteriilor prevăzute în legislaţia în vigoare; 

- elaborează RAEI; 

- elaborează propuneri de înbunătăţire a calităţii în educaţie; 

- colaborează cu agenţii şi organisme în asigurarea calităţii. 

 Art. 3  Comisia funcţionează în baza Legii nr. 87/2006 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 

emise de M.E.C. 

 Art. 4 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul 

secretariat din cadrul unităţii şcolare.  

 

DIRECTOR, 

Prof. Cristea Maria 

Întocmit, 

Lazăr Patricia 
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