
 

 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 45/11.04.2018 

 

 

 

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 cererea pentru pretransfer începând cu 01.09.2018, depusă de 

domnul Grigorie Marian. 

 Art. 2.   Se aprobă cererea pentru pretransfer începând cu 01.09.2018, depusă de doamna 

Siklodi Piroska. 

 Art.3. Se aprobă comisia pentru susținerea examenului de atestare a competențelor 

profesionale a absolvenților claselor de  matematică informatică. 

 Art.4. Se aprobă numirea cadrelor didactice  încadrate la clasa a IX a B pentru 

școlarizarea la domiciliu a elevei Dimitriu Maria Cristina. 

 Art. 5 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 

 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   

 

 

 

Preşedinte al consiliului de administraţie 

Prof. Mihael Mihalcea 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   



 
 

HOTĂRÂREA NR. 46/13.04.2018 

 

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 calificativul parțial Foarte Bine (89 p) domnului Constantinescu 

Cătălin . 

 Art. 2.   Se aprobă calificativul parțial Foarte Bine ( 88 p) domnului Oprișan Dan 

Răzvan. 

 Art.3. Se aprobă calificativul parțial Foarte Bine ( 87,5  p) doamnei Zidaru Antoaneta . 

 Art.4. Se aprobă calificativul parțial Foarte Bine ( 88 p) domnului Onofrei Alexandru.  

 Art.5. Se aprobă calificativul parțial Foarte Bine ( 87,5  p) doamnei Alexe Cristina 

Nicoleta . 

 Art.6. Se aprobă calificativul parțial Foarte Bine ( 85,5  p) doamnei Bălănoiu Roxana 

Elena  . 

 Art. 7. Se aprobă cererea de retragere de la cursuri a elevului Durmaz Omer cls. a XII 

a C. 

 Art. 8. Se aprobă recuperarea orei a 5 a din săptămâna 26.02.2018 – 02.03.2018 astfel:  

orele de 50 minute , pauzele 10 minute, ora a 5 a cu durata de 25 minute fără pauză. 

 Art. 9 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   

 

 

Preşedinte al consiliului de administraţie 

Prof. Mihael Mihalcea 

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”        
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti                                                            

Tel./fax. 0212551265 

E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro   



 

HOTĂRÂREA NR. 47/25.04.2018 

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 acordarea voucherelor de vacanță sub formă de tichete  . 

Art. 2.   Se aprobă solicitarea domnului Constantinescu Cătălin privind acordul de 

principiu de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul 

școlar 2018-2019 pentru catedra vacantă de geografie , cf. art. 81 din OMEN 5485/2017.  

Art.3. Se aprobă solicitarea domnului Oprișan Dan Răzvan privind acordul de principiu 

de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-

2019 pentru catedra vacantă de biologie, cf. art. 81 din OMEN 5485/2017. 

Art.4. Se aprobă solicitarea doamnei Zidaru Antoaneta privind acordul de principiu de 

prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019 

pentru catedra vacantă de religie ortodoxă , cf. art. 81 din OMEN 5485/2017. 

Art.5. Se aprobă solicitarea doamnei Bălănoiu Roxana Elena privind acordul de principiu 

de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-

2019 pentru catedra vacantă de limba si literatura română, cf. art. 81 din OMEN 5485/2017. 

Art.6. Se aprobă solicitarea domnului Onofrei Alexandru privind acordul de principiu de 

prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-2019 

pentru catedra vacantă de limba și literatura engleză  , cf. art. 85 din OMEN 5485/2017. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea doamnei Alexe Cristina Nicoleta privind acordul de principiu 

de prelungire a contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2018-

2019 pentru catedra vacantă de economie și educație antreprenorială , cf. art. 85 din OMEN 

5485/2017. 

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

unităţii. 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   

Preşedinte al consiliului de administraţie 

Prof. Mihael Mihalcea 
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HOTĂRÂREA NR. 48/27.04.2018 

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 solicitarea de acordare a consimțământului pentru pretransfer d-nei      

Ulariu Georgiana – prof. Limba și literatura română  . 

 Art. 2.   Se aprobă solicitarea de acordare a consimțământului pentru pretransfer 

doamnei Văduva Iulica – prof. Geografie.  

 Art.3. Se aprobă solicitarea de acordare a consimțământului pentru  pretransfer doamnei 

Nefedof Niculina – prof. Limba franceză. 

 Art.4. Se aprobă neacordarea consimțământului pentru pretransfer doamnei Niculiță 

Cristina – prof. Limba și literatura română. 

  Art.5. Se aprobă recuperarea orelor din data de 30.04.2018 în data de 05.05.2018. 

           Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 

 

 

 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   
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