
Ordinea de zi pentru C.A. online la LTIA de azi, 24.04.2020: 

1. Aprobarea orarului școlii începând cu data de 27.04.2020, în conformitate cu  O.M. 

4135/21.04.2020 și al planului național 93/RLB/22.04.2020; 

2. Aprobarea fișei de raportare a activității online a cadrelor didactice; 

3. Aprobarea perioadei de finalizare a anului școlar de către elevii claselor cu frecvență redusă: în 

prima săptămână de școală de la reluarea cursurilor; 

4. Aprobarea situațiilor financiare/ dării de seamă transmise către IȘJ Arad, respectiv Primăria 

Municipiului Arad la 31.03.2020; 

5. Aprobarea efectuării dezinfecției în săptămâna0 4 – 08 mai 2020, pentru a pregăti școala în 

vederea reînceperii cursurilor: concret 08.05.2020, ora 7,45; 

6. Aprobarea achiziționării de materiale de dezinfecție, măști, prosoape de hârtie pentru 

asigurarea condițiilor igienico- sanitare conform legislației la reînceperea cursurilor; 

7. Aprobare proceduri SCMI conform anexei propuse de doamna profesor Cotăescu Claudia. 
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Ghinga Iulia <iuliaghinga@gmail.com> 
 

1:05 PM (0 minutes 
ago) 

  
 

to me, P, Carmen, Sauliuc, Tolea, Stanciu, Cotăescu, Hotaran, ramona.semlecan@gm

ail.com, elena23jula@yahoo.com, BIR, Mariana, Muntean, silviacalinovici@yahoo.com

, secretariat@dadrarad.ro 

 
 

Stimate doamne/ stimați domni,  
 
Vă invit să participați în cursul zilei de azi, 24.04.2020 la tele-ședința C.A. a L.T.I.A.. 
 
Ordinea de zi a tele- ședinței o găsiți în atașament. 
 
Vă rog ca în cursul zilei de azi să analizați propunerile, documentele le găsiți de asemenea 
în atașament și să vă exprimați opțiunea: Sunt de acord/ Nu sunt de acord pentru fiecare 
punct cuprins în ordinea de zi. 
Doamna profesor Cotăescu Claudia va atașa și anexa referitoare la procedurile SCMI pe 
care le propune spre aprobare. 
 
Dacă aveți și alte propuneri vă rog frumos să le faceți fie aici, fie pe WhatsApp pe grupul 
C.A.. 
 
Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o zi cu spor și multă sănătate, 
 
Cu deosebită prețuire,  
director, prof.,  



--  
Ghinga Olga- Iulia 
Mobile: +40723999435 
e-mail: iuliaghinga@gmail.com 
Office: 
Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 
No. 15, Lucian Blaga Street, Arad 
Phone/ Fax: +40257281547 
e-mail: ind_alimarad2005@yahoo.com 
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