
LICEUL SANITAR " VIREANU'
Str. Republicii, Nr. 19, Rm.

Telefon+fax: 03 50 I 41 4833
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI NITAR "ANTIM IVIREANU"

05.12.2022

HOTARAREA NR. 2
Consiliul de Administralie al Liceului Sani

Vdlcea, intrunit in pedinta din data de 05.12.2022.
"Antim lvireanu", mun. Rm.

In conformitate cu Legea Educa{iei Nafiona Nr. 1/05.01.2011, a Ordinului
de organizare qi func{ionare anr. 5154/202I pentru aprobarea Metodologiei c

Consiliului de administralie din unitdlile de inv preunlversltar ;

in temeiul prevederilor Regulamentului
unitdlilor de inv6!6mdnt preuniversitar O
ulterioare.

HOTARA$TE

organizarc gi funclionare a

4183/2020, cu modificdrile

1. C.A. aprobd regulamentul intem, codul etic gi regul I de organizare gi functionare a
Liceului Sanitar"Antim Ivireanu" conform art. 15. li .e) din OME 5154 din202l;

2. C.A. aprobd planul de ac{iune al Liceului Sanitar,, im Ivireanu" conform art. 15. lit.
(p) din din OME 5154 din 2021;

3. C.A. aprobd procedura privind accesul in
din OME 5154 din 2021 si procedura

conform OMEC 4343/2020:
operaJio

4.

5.

C.A. aprobd fi;a individuald a postului pentru fi salariat, care constituie anexa la
contractul individual de munca conform art. 15, lit. din OME 5154 din 2021;

didactic gi didactic auxiliar
cdrile gi completdrile ulterioare;

C.A. valideazd,fiqele de autoevaluare ale personalul
conform art.55 (k) din ROFUIP, 418312022 cu mod

6.

7.

C.A. aprobd decontarea cheltuielilor de transport f. HG 569t2015:
C.A. aprobi temele pentru examenele de certifi a calificdrilor

unitatea

gi AMF pentru

8. C.A. valideazd situatia centralizatd"privind acumu numdrului de credite transferabile
pentru cadrele didactice care au finalizat peri

tematicii pentru proba scrisd gi proba practicd A
2023:

conform Ordinului M.E.4224106.07.2022 care

invdfdmdnt conform art. 15, lit.pp)
privind combaterea bullying-ului

profesionale gi a
anul qcolar 2022-

de acumulare la 31 august 2022,
ileqte Metodologia cadru privind

Secretar C:A.
prof. Barbu Elena-Diana

p&^/il^

asi gurarea calitdJii programelor pentru dezv oltar ea ionald a cadrelor didactice din
tul preuniversitar.
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