
 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 76/02.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020 întrunit în ședința din data de 02.10.2020. 

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 transferul elevilor :  

- Cazan- Comșa Mihai    - de la Filologie la Științe ale naturii în cadrul Liceului Teoretic Lucian 

Blaga .  

- Ionescu Alexandra Ioana - de la Liceul Teoretic Lucian Blaga la C.N. Ion Neculce.  

Art. 2. Se aprobă prezența în sala de curs a însoțitorului (psiholog terapeut) a elevului Pălărie 

Alexis Andrei cls. a VIII a A. 

Art. 3 . Se aprobă luarea în considerare a aplicării art. 40 alin (7) din OMECS 5079/31.08.2016 

în ceea ce privește încălcarea dreptului la educație pentru copilul Fiter Maria clasa VI A..   

Art.4. Se aprobă calificativul pentru doamna Moraru Saltiria , pentru anul școlar 2019-2020. 

 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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 77/06.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 06.10.2020. 

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 validarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului de bibliotecar .  

Art. 2. Se aprobă bursele pentru semestrul I an școlar 2020-2021 astfel:  

I. Burse de venituri mici : dosare depuse 107 distribuite astfel:  

- Ciclul primar : 38  

- Ciclul gimnazial : 37 

- Ciclul liceal : 32 

 Dintre acestea respectă condițiile din OMENCS 5576/2011, art. 13, lit. c, un număr de 

103 dosare: - ciclul primar : 37 

- ciclul gimnazial : 37 

- ciclul liceal : 29 

II. Burse sociale de orfani: total 29 dosare  

  - ciclul primar : 3 

- ciclul gimnazial : 4 

- ciclul liceal : 22 

 Dintre acestea respectă condițiile OMENCS5576/2011 art.13 , lit. a un număr de 29 dosare: 

- ciclul primar : 3 

- ciclul gimnazial : 4 

- ciclul liceal : 22 

III. Burse medicale: total dosare depuse 28 distribuite astfel:  

- ciclul primar : 4 

- ciclul gimnazial : 5 

- ciclul liceal : 19 

Toate respectă condițiile din OMECTS 5576/2011, art.13, lit. a.  

 



 

IV. Burse  rural : dosare depuse 61 distribuite astfel:  

- ciclul primar: 0; 

- ciclul gimnazial : 0;  

- ciclul liceal 61.  

 Dintre acestea 60 respectă condițiile din OMECTS 5579/2011 art.13, lit. B . 

V. Burse de studiu: Total dosare 55 distribuite astfel:  

- ciclul primar : 0 

- ciclul gimnazial: 15 

- ciclul liceal: 40 

Dintre acestea respectă condițiile din OMENCTS5579/2011 art. 9, alin.1, un număr de 16 dosare 

necumulate și 31 dosare cumulate. 

-ciclul primar :0 

- ciclul gimnazial : 10 cumulate , 4 necumulate; 

- ciclul liceal : 21 cumulate, 12 necumulate. 

VI.  Se aprobă un număr de 350 burse de merit care respectă  OMECTS5579/2011, art. 8, 

alin.1. lit.a, din 350 depuse.  

-10 – 3 dosare 

- 9.99-9.50- 71 

9.49-9.00 – 131 

8.99-8.50- 145 

 VII. Se aprobă un număr de 3 burse de performanță din 4 depuse astfel: ciclul primar : 0, 

- ciclul gimnazial: 0 

- ciclul liceal : 3 

Art.3. Se aprobă respingerea următoarelor burse:  

I. Burse de venituri mici (venitul depășește 50% din salariul minim net , cf. art. 13, lit.c, alin.1 

din OMECTS 5576/2011), pentru următorii elevi: 

- Burine Hassan 

- Mosu Andrei Armando 

- Bratu Mario Florin 

- Costache Adrian Valentin 

II. Burse rural : Neagu Valentina (domiciliul în mediul urban). 

III. Burse de studiu: 

 - Ghiță Adriana Nicoleta – beneficiază de bursă de venituri mici și merit, 

- George Alexandru Gabriel - venitul depășește salariul minim net, cf. art.9, alin.1, din 

OMENCTS5576/2011. 

- Toma Florentin Dănuț-  beneficiază de bursă de venituri mici și merit, 



- Petre Simona Raluca – venitul depășește salariul minim net cf. art. 9 alin.1 din OMENCTS 

5576/2011. 

- Pîrvu Ciprian Cristian – beneficiază de bursă de venituri mici și merit. 

- Calotă Mihai Alexandru – beneficiază de bursă de venituri mici 

- Bădănău Ștefania Alexandra – notă scăzută la purtare – cf. art. 9 , alin. 2 din OMENCTS 

5576/2011. 

- Rădulescu Marius Florin – dosar incomplet. 

IV. Burse de merit: - Ouazar Luiza – beneficiază de bursă de performanță 

V.Bursă de performanță: - Nema Ștefan – concursul nu se află în lista CAEN. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea doamnei învățător Prunescu Ileana de a pune în  aplicare art. 40 din 

OMENCS 5079/2016 în ceea ce privește încălcarea dreptului la educație pentru eleva Fiter Ileana              

cls. III A.  

 Art.4.  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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 78/08.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 08.10.2020. 

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 . În urma apariției unui caz de covid confirmat pozitiv de la clasa a XI a B se aprobă 

intrarea elevilor clasei XI B în autoizolare prin suspendarea cursurilor și intrarea în online pe perioada 

08.10.2020-21.10.2020.  Diriginții claselor de liceu vor anunța elevii de existența acestui caz iar dacă au 

intrat în contact cu acesta, să intre în autoizolare.  

Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de disciplină care să verifice faptele doamnei Cofan 

Alunița. Aceata nu vrea să poarte masca iar copii au făcut numeroase reclamații. Din această 

comisie vor face parte:  

- Costache Andreea Codrina 

- Apostică Paul Marian 

- Neacșu Cristinel Marian 

- Gal Mariana Romelia  

- Rotaru Dana Monica  

 Art. 3 . Se aprobă modificarea încadrării la disciplina matematică și schimbarea orarului . 

Art.4.  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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 79/14.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 14.10.2020. 

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 Procedura privind motivarea și monitorizarea absențelor elevilor.   

Art. 2. Se prezintă situația elevului Stan Sebastian de la clasa XII E confirmat pozitiv COVID . 

Se aprobă intrarea în izolare a elevilor clasei XII E și desfășurarea orelor online începând cu 

14.10.2020 – 27.10.2020 iar cursurile să se țină online, inclusiv elevii din alte clase care au intrat 

în contact direct cu acesta vor intra în autoizolare.  

 Art. 3 . Se aprobă modificarea orarului începând cu 19.10.2020 deoarece doamna Marian Daniela 

și doamna Voicu Ionela vor ține ore doar online, urmând ca doamna Pene Roxana să preia dirigenția de 

la clasa a V a A.  

Art.4.  Se aprobă lista elevilor care vor beneficia de rechizite școlare astfel:  

- Urlă Iulia Daniela -3A 

- Damaschin Florin – 3B 

- Mihai Cosmina – 6A 

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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 80/16.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 16.10.2020. 

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 Programul de funcționare începând cu data de 19.10.2020 .   

Art. 2. Se aprobă transferul elevului Nedelea Andrei Marius clasa a V a B, de la Liceul Teoretic 

“Lucian Blaga” la Școala Gimnazială George Călinescu .  

Art.3.  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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 81/19.10.2020 

 

 

 

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

182/02.10.2020 întrunit în ședința din data de 19.10.2020. 

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 trecerea la scenariul roșu în perioada 19.10.2020- 30.10.2020 în urma 

confirmării ca fiind pozitivi : 

- 1 elev de la clasa XII F în data de 16.10.2020, un elev de la clasa X –B- în data de 17.10.2020, 

un elev la clasa XII E – în data de 13.10.2020, un elev la clasa a XI a B – în data de 07.10.2020. 

Art. 2. Se aprobă retragerea de la cursuri a nelevei Pisău Isabela Marina – începând cu 

16.10.2020.  

Art.3.  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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 82/26.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 26.10.2020. 

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 Raportul anual de activitate pentru anul școlar 2019-2020 înregistrat cu nr. 

958/23.10.2020  

  Art. 2. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă pentru anul școlar 2019-2020 înregistrat cu 

nr. 959/23.10.2020  

Art.3.  Se aprobă Planul de dezvoltare instituțională înregistrat cu nr. 960/23.10.2020. 

Art.4. Se aprobă Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 . 

Art.5. Se aprobă Planul managerial al directorului adjunt pentru anul școlar 2020-2021 

înregistrat cu nr. 955/23.10.2020. 

Art.6. Se aprobă Tematica ședințelor Consiliului de adminiatrație pentru anul școlar 2020-2021 

înregistrată cu nr. 956/23.10.2020. 

Art. 7. Se aprobă Organigrama pentru anul școlar 2020-2021 înregistrată cu nr. 961/23.10.2020. 

Art.8.  Se aprobă Tematica ședințelor Consiliului profesoral pentru anul școlar 2020-20021  

înregistrată cu nr. 957/23.10.2020. 

Art.9. Se aprobă Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității școlare.  

Art.10. Se aprobă Raportul coordonatorului educativ pentru anul școlar 2019-2020 înregistrat cu 

nr. 963/23.10.2020. 

Art.11. Se aprobă Planul managerial al activităților extrașcolare pentru anul școlar 2020-2021 

înregistrat cu nr. 964/23.10.2020. 



Art.12. Se aprobă Graficul activităților educative extrașcolare pentru semestrul I an școlar 2020-

2021 , înregistrat cu nr. 965/23.10.2020. 

Art.13. Se aprobă Planul operațional al comisiei de prevenire și eliminare a violenței , a faptelor 

de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității , înregistrat cu nr. 

966/23.10.2020  

Art.14. Se aprobă Planul de îmbunătățire CEAC pentru anul școlar 2020-2021 înregistrat cu nr.  

            967/23.10.2020. 

Art. 15. Se aprobă Strategia CEAC pentru anul școlar 2020-2021 înregistrată cu nr.        

968/23.10.2020 

Art. 16. Se aprobă Regulamentul CEAC pentru anul școlar 2020-2021 . 

Art. 17. Se aprobă transferul elevei Miclăuș Magda Karina , clasa a VII a , de la Liceul Teoretic 

Lucian Blaga la Școala Gimnazială nr 3 Letca Veche.  

Art. 18. Se aprobă transferul elevei Gogoncea Alesia , clasa a IX a,  de la Liceul Teoretic          

Lucian Blaga la Colegiul Economic Maria Teiuleanu , Pitești.  

Art. 19. Se aprobă transferul elevei Miclăuș Gabriela Daiana , CPA , de la Liceul Teoretic Lucian 

Blaga la Școala Gimnazială nr 3 Letca Veche.  

Art. 20. 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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 83/27.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 27.10.2020. 

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 preînscrierea pentru susținerea examenului de gradul I , doamnei  

 Galiceanu-Vlase Claudia. 

 Art. 2. Se aprobă preînscrierea la gradul I ,  domnului Cucu Adrian .  

Art.3. Se aprobă preînscrierea la gradul didactic II a doamnei Brașoveanu Andreia . 

 Art. 4. 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. Mihalcea Mihael 



 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 84/27.10.2020 

 

 

 

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

182/02.09.2020  întrunit în ședința din data de 27.10.2020. 

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 Planul de măsuri în vederea desfășurării activităților  instuctiv-educative în 

sistemul online în Liceul Teoretic Lucian Blaga, nr. înreg. 3877/26.10.2020. 

 Art. 2.   Se aprobă Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activităților suport 

pentru învățarea online, nr. înreg. 942/14.10.2020 

  Art.3.  Se aprobă revizuirea / adaptarea fișei postului pentru personalul didactic auxiliar 

(laborant, bibliotecar)  în context actual. 

 Art. 4. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pe perioada 23.08.-22.09.2020 și 

1.10-31.10.2020. 

 Art. 5. Se aprobă retragerea de la cursuri începând cu 18.11.2020 a elevei Petrea Iuliana                   

cls.X C. 

  Art.6. Se aprobă retragerea de la cursuri a elevului Marian Daniel Constantin cls. a VI a A 

începând cu 01.11.2020. 

 Art. 7. Se aprobă retragerea de la cursuri a elevului Cursaru Cristian Florian Bogdan cls. VII B 

începând cu 7.11.2020. 

 Art. 8. Se aprobă efectuarea orelor online pentru eleva Matei Elena Adriana cls. XI F doar pentru 

perioada suspendării cursurilor.  

 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. Mihalcea Mihael 


