
 

HOTĂRÂREA NR. 39/06.03.2018 

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

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 06.03.2018. 

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 recuperarea săptămânii 26.02.2018-02.03.2018 astfel:  

- în săptămâna 12.03-16.03 se recuperează  ora 1 și ora 7; 

- în săptămâna 19.03- 22.03 se recuperează ora 2 și ora 8 ;  

- în săptămâna 26.03- 30.03 se recuperează ora 3 și ora 9; 

- în săptămâna 11.04- 13.04 ( miercuri, joi, vineri)  și 07.05-08.05.(luni, marți) se 

recuperează ora 4 și ora 10; 

- în săptămâna 16.04- 20.04 se recuperează ora 5 și ora 11; 

- în săptămâna 23.04- 27.04 se recuperează ora 6 și ora 12.  

Orele dublate vor avea o durată de 40 minute iar pauzele 5 minute. 

 Art.2. Se aprobă Analiza de nevoi pentru organizarea și desfășurarea programului 

Școală după școală. 

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

unităţii. 

 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   
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HOTĂRÂREA NR. 40/07.03.2018 

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

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 07.03.2018. 

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 Raportul de activitate pentru semestrul I, an școlar 2017-2018. 

Art. 2 Se aprobă Raportul de activitate al coordonatorului educativ pentru semestrul I, an 

școlar 2017-2018. 

Art. 3 Se aprobă Planul operațional pentru semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018. 

Art. 4 Se aprobă Planul managerial al activităților educative extrașcolare pentru semestrul 

al II-lea, an școlar 2017-2018. 

Art.5. Se aprobă Calendarul activităților educative pentru semestrul al II-lea, an școlar 

2017-2018. 

Art.6. Se aprobă Planul managerial și graficul activităților de dezvoltare profesională/ 

formare pentru semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018. 

Art.7. Se aprobă Graficul și tematica ședințelor Consiliilor de Administrație pentru 

semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018. 

Art.8. Se aprobă Graficul și tematica Consiliilor Profesorale pentru semestrul al II-lea, 

an școlar 2017-2018. 

Art.9. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Lucian 

Blaga”. 

Art.10. Se aprobă Regulamentul Intern al Liceului Teoretic Lucian Blaga. 

Art.11. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 41/19.03.2018 

 

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

Decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 19.03.2018. 

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 modificat prin OUG           

nr. 49/2014; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

              Art. 1. Se aprobă cererile de înscriere a cadrelor didactice la examenele nationale 2018. 

 Art.2. Se aprobă înscrierea la clasa I a elevei Dumitru Andreea Monica , întoarsă de 

curând din străinătate. 

 Art. 3. Se aprobă înscrierea la clasa I a elevului Stan Marco Nicolae , întors de curând 

din străinătate. 

 Art.4. Se aprobă reînscrierea elevilor Bulucea Alexandru Mario și Bulucea Ana 

Florina în clasa a VII a , ei fiind retrași după încheierea semestrului I deoarece au plecat 

împreună cu părinții în străinătate, dar nu s-au putut acomoda .  

 Art.5. Se aprobă retragerea de la cursuri începând cu 15.03.2018 a elevului Feraru 

Robert Gabriel clasa a VI a. 

 Art.6. Se aprobă retragerea de la cursuri începând cu 15.03.2018 a elevei Feraru 

Andreea clasa I. 

 Art.7. În urma retragerii unui număr de 7 copii de la programul Școală după școală, 

din grupa domnului Iacob Paul, se aprobă solicitarea acestuia de desființare a grupei și implicit 

încetarea contractiului îndividual de muncă nr. 650/01.11.2018. 

 Art.8 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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