
 

 

HOTĂRÂREA NR. 29/01.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 01.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

              Art. 1. Se aprobă modificarea programul de funcționare în ziua de 21.02.2018 datorită 

susținerii probei de audiție și a probei scrisă din cadrul probei C de evaluare a competențelor 

lingvistice într-o limbă de circulație internațională, din cadrul examenului de Bacalaureat 

sesiunea februarie 2018. 

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 30/02.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 02.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă proiectul  de încadrare pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei. 
  

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 31/07.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 07.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă transferul elevilor: 

Veniți: Dumitru Maria Diana cls. a III a de la Şcoala Generală nr. 1 Fundeni . 

 Fieraru Alexandra Rafaela cls. a VII a de la Şcoala Gimnazială nr . 62. 

 Micu Emanuel Valentin cls. a Xa de la Colegiul Național Aurel Vlaicu . 

 Mîrzac Olivia cls.a X a de la Liceul Teoretic A. I. Cuza . 

 Apostolescu Denisa Florentina cls. a IX a de la Liceul Teoretic Decebal . 

 Florescu Eliza Maria cls. a III a de la Liceul Teoretic Waldorf. 

Plecați: Simion Florian Maurice cls. a XI a - la Colegiul Național Dinu Lipatti 

 Lache Emanuel cls. a Xia  - la Liceul Teoretic Penticostal Emanuel. 

 Bulucea Alexandru Mario cls.a VII a – pleacă în străinătate. 

 Bulucea Ana Florina cls. a VII a – pleacă în străinătate. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 32/09.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 09.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă transferul elevilor: 

Plecați: Lehene Teodora Marina cls. a XI a – la Seminarul Teologic Ortodox Cluj Napoca . 

 Lupu Victor cls. a XI a – la Liceul Teoretic Benjamin Franklin. 

 Mușat Andrei Alexandru cls. a X a – la Liceul Teoretic Hyperion . 

 Tataru Ian cls.a X a – în Republica Moldova . 

 Rusu Nicoleta Andreea cls. a VII a – la Școala Gimnazială nr. 1 Brănești. 

 Fieraru Victoria Daniela cls. a XI a – la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida . 

Art. 2. Se aprobă constituirea comisiei de echivalare a studiilor efectuate în străinătate de 

către elevul Stan Marco Nicolae . 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 33/12.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 12.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă acordarea avizului pentru încadrarea în regim de plata cu ora (cumul) 

pe post didactic / catedra de învățător, formată dintr-un număr de 18 ore TC+ CDL rezervată a 

doamnei Cotan Costanţa. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 34/21.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 21.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. În urma contestației domnuliui Dade Robion, tatăl elevului Dade Luca din clasa a 

II a A, se aprobă calificativul Foarte Bine la purtare,  pentru semestrul I, an școlar 2017-2018. 

Art. 2. Consiliul de administrație aprobă planul activității extrașcolare propuse la 

învățământul primar – vizionarea spectacolului de teatru –Vrăjitorul din Oz,  locația fiind 

Palatul Copiilor. 

Art.3. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei în perioada15.01-

14.02.2018 , în cuantum de 196 lei reprezentând contravaloarea abonamentului de transport 

dlui. Achim Nicolae. 

Art.4. Se aprobă retragerea de la cursuri a elevei Ionescu Ana Maria – începând cu data 

de 14.02.2018.  

Art.5. Se aprobă transferul elevului Dade Luca Nichifor Zamfir cls. a II a – la Liceul 

Teoretic bilingv Ita Wegman. 

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 35/22.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 22.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. În urma contestației privind calificativul la Matematică și Explorarea Mediului al 

elevei Manole Erica din clasa a II-a A, se aprobă constituirea unei comisii de reevaluare cu 

următoarea componenţă: 

Preşedinte Soponaru Daniela 

Membri Găliceanu Vlase Caudia 

Zoltner Mădălina Georgeta. 

Art. 2. În urma contestației elevei Macovei Valeria din clasa a IX a C prin care se solicită 

motivarea absențelor din perioada 23.01.2018-02.02.2018 în baza adeverinței medicale nr. 328 

din 08.02.2018. Se aprobă motivarea absențelor din perioada 23.01.2018-02.02.2018  și 

schimbarea notei la purtare din 9 în 10 aceasta fiind scăzută doar din cauza absențelor. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 36/23.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 23.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă bursele pentru semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018 după cum 

urmează:  

Burse de venituri mici: Total = 102 : Primar = 67 

     Gimnaziu = 18 

     Liceu = 17 

Burse de orfani: Total = 28: Primar =3 

    Gimnaziu = 4 

    Liceu = 21 

Burse medicale: Total = 18: Primar =2 

    Gimnaziu = 3 

    Liceu = 13 

Burse rurale: Total = 65 : Liceu = 65 

Burse de studiu: Total = 143: Gimnaziu = 41 

    Liceu = 102 

Bursă de merit: Total = 150: Gimnaziu = 71 

    Liceu = 79 

Astfel: B1 – 9.50-10 : Gimnaziu = 27 

    Liceu = 8 

 B2 – 9.00- 9.49: Gimnaziu = 26 

    Liceu = 27 

 B3 – 8.50-8.99: Gimnaziu = 18 

    Liceu = 14 

Burse de performanță : Total = 2: Primar = 1 

     Liceu = 1 

Art.2. Se aprobă respingerea dosarelor care nu îndeplinesc condițiile de acordare a 

burselor. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 37/26.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 26.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă criteriile specifice pentru ocuparea posturilor vacante prin transfer 

pentru restrângere de activitate sau pretransfer. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 38/28.02.2018 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 28.02.2018. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

              Art. 1. Se aprobă criteriile specifice de departajare în vederea înscrierii în învățământul 

primar pentru anul școlar 2018-2019.  

 Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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