Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti
Tel./fax. 0212551265
E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

HOTĂRÂREA NR. 39/04.03.2019
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin
Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 04.03.2019.
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 criteriile specifice pentru ocuparea posturilor vacante prin transfer ,
pentru restrângere de activitate sau pretransfer:

- Calificativul foarte bine în ultimii 5 ani sau în ani corespunzători dacă vechimea este
mai mică de 5 ani
- Fără sancţiuni disciplinare in ultimii 5 ani sau în ani corespunzători dacă vechimea este
mai mică de 5 ani
- Participarea la cursuri de formare şi acumularea a 90 credite transferabile, în ultimii 5
ani sau proporțional cu vechimea la catedră, conform art. 245 (6) din len 1/2011 cu modificarile
si completarile ulterioare
- Participarea în comisiile de examene naționale și olimpiade (președinte, vicepreședinte,
membru, asistent, evaluator) în ultimii 5 ani
Aceste criterii sunt valabile pentru posturile didactice/ catedrele vacante cu următoarele
coduri: 7249, 7250, 7251, 7255, 7256, 7257, 7258, 7260, 7261, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268,
7269, 7270, 7271, 7273.
Art. 2. Se aprobă înscrierea în calitate de audient a copilului Rusu Francis Ștefan conf.
art. 136 din ROFUIP.
Art. 2. 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. 40/ 12.03.2019
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin
Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 12.03.2019.
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 înscrierea în calitate de audienți a conf. art. 136 din ROFUIP și constituirea
comisiilor de evaluare a elevilor :
- Rusu Francis – Ștefan
Comisia de evaluare: Președinte : Iancu Ioana
Membri : Zoltner Georgeta Mădălina
Rădulescu Carmen
Apostică Paul Marian
- Pisău Isabela Mariana
Comisia de evaluare: Președinte : Iancu Ioana
Membri: Zoltner Georgeta Mădălina
Rădulescu Carmen
Apostică Paul Marian
- Pisău Iulian Albert.
Comisie de evaluare: Președinte: Iancu Ioana
Membri : Enache Ana Livia
Ivănescu Bogdan George
Oprea Iuliana Nicoleta
Apostică Paul Marian
Art. 2. Se aprobă retragerea de la cursuri începând cu data de 07.03.2019 a elevei Voicu Irina
Elena Cristiana cls. a X a E
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. Mihael Mihalcea

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti
Tel./fax. 0212551265
E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

HOTĂRÂREA NR. 41/ 19.03.2019
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin
Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 19.03.2019.
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 Raportul asupra activității pentru semestrul I, an școlar 2018-2019, în
Liceul Teoretic Lucian Blaga , conform art. 30, alin (3) din OMENCS nr. 5079/31.09.2016
privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar.
Art. 2. Se aprobă Planul operațional pentru semestrul al II lea , an școlar 2018-2019 ,
conform art. 36 din OMENCSnr. 5079/31.09.2016, privind Regulamentul cadru de organizare
și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
Art. 3. Se aprobă Planul operațional al coordonatorului educativ și graficul activităților
educative pentru semestrul al II lea an școlar 2018-2019.
Art. 4. Se aprobă graficul și tematica ședințelor cu părinții pentru semestrul al II lea.
Art.5. Se aprobă Graficul desfășurării tezelor pentru semestrul al II lea , an școlar 20182019.
Art.6. Se aprobă CDS-urile pentru anul școlar 2019-2020.
Art. 7. Se aprobă transferul elevei Sârbu Maria Elisabeta clasa a V a , la Școala Specială
nr. 1.
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

Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
Sos. Pantelimon, nr. 355, Sector 2, Bucureşti
Tel./fax. 0212551265
E-mail: liceulteoreticlucianblaga@yahoo.ro

HOTĂRÂREA NR. 42/ 22.03.2019
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin
Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 22.03.2019.
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 lista cadrelor didactice care au depus cereri de înscriere la examenele naționale
2019.
Art. 2. Se aprobă respingerea dosarului de bursă ( venituri mici ) a elevului Cesnencu Eldin
Alexandru cls. a IX a C, deoarece nu există documente pentru a se putea stabili veniturile
părinților.
Art. 3. Se aprobă respingerea dosarului de bursă ( de studiu) a elevului Năstase Nicușor cls. a
V a B, deoarece nu există documente care să ateste venitul tatălui. .
Art. 4. Se aprobă respingerea dosarului de bursă ( de studiu) a elevului Ștefan George Emilian
cls. a IX a B deoarece nu există documente care să ateste veniturile mamei.
Art.5. Se aprobă respingerea dosarului de bursă ( medicală) a elevei Dobre Ioana cls. a IV B,
deoarece nu există la dosar certificat medical. .
Art. 6. 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. 43/ 26.03.2019
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin
Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 26.03.2019.
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 funcționarea peste efectiv la clasele pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020
astfel: Clasa Pregătitoare A = 26 elevi
Clasa Pregătitoare B = 26 elevi
Art. 2. 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. 44/ 29.03.2019
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin
Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 29.03.2019.
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 Programul Școală după școală pentru anul școlar 2019-2020.
Art. 2. 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

