
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 45/ 01.04.2019 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 01.04.2019. 

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 pentru activitatea desfășurată în perioada 

01.09.2018-21.03.2019 doamnei Zidaru Antoaneta : 85,5 p , Foarte Bine . 

Art.2. Se aprobă calificativul parțial pentru activitatea desfășurată în perioada 

01.09.2018-21.03.2019 doamnei Alexe Cristina Nicoleta : 87 p, Foarte Bine. 

Art.3. Se aprobă calificativul parțial pentru activitatea desfășurată în perioada 

01.09.2018-21.03.2019 domnului Constantinescu Cătălin : 90 p, Foarte Bine. 

Art.4. Se aprobă cererea nr. 1423/18.03.2019  prin care doamna Tudose Laura solicită 

acordul pentru transfer . 

Art. 5. Se aprobă cererea nr. 1636/28.03.2019 prin care doamna Siklodi Piroska solicită 

acordul pentru transfer.  

Art.6. Se aprobă cererea nr. 1505/22.03.2019 prin care doamna Antoniu Laura solicită 

concediul de creștere și îngrijire copil începând cu data de 25.03.2019.  

Art.7. Se aprobă decontarea cheltuielior cu efectuarea navetei pe perioada 14.02.2019-

13.03.2019, domnului Achim Nicolae Andrei. 

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

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 46/ 03.04.2019 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 03.04.2019. 

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 Graficul tezelor pentru semestrul II an școlar 2018-2019. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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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/ 05.04.2019 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 05.04.2019. 

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 constituirea comisiei de organizare a examenului de atestare a competențelor 

profesionale a absolvenților claselor de matematică – informatică și matematică –informatică 

intensiv informatică. 

Președinte: Mihalcea Mihael 

Secretar : Iancu Mădălina  

Membri : Iordache Alina Anca  

      Amzăr Elena  

Examenul se va susține în data de 14.05.2019. 

Art.2.  Se aprobă repartizarea copiilor înscriși  la cele 2 clase pregătitoare pentru anul școlar  

2019-2020. Repartizarea copiilor a fost realizată de cele două cadre didactice de comun acord. 

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