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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL  

LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BACĂU 
 

HOTĂRÂREA nr.12 

 

Din 04.06.2021 
  

 

Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Bacău, întrunit legal în şedinţa ordinară, 

îndeplinându-se cvorumul de vot, din data 04.06.2021,  în conformitate cu: 

• Legea Educaţiei Naţionale Nr:1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Art. 13 alin.1 lit.e) și f) din OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind documentele consiliului de administrație. 

• Art. 15 din OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind atribuțiile consiliului de administrație. 

• Ordinul MEC nr. 5.447/31.08.2020- aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă ordinea de zi. 

Art.2. Se aprobă decontarea navetei pe luna mai 2021 pentru personalul didactic și didactic auxiliar. 

Art.3. Se validează situația școlară la clasa a XII-a, an școlar 2020-2021. 

Art.4.  Se aprobă  Comisia pentru acordare de sprijin în vederea achiziționării de calculatoare, 

conform Ordinului nr.3851 din 27.05.2021 cu următoarea componență : 

Furdu Dragoș-Ioan-președinte 

David Diana -responsabil 

Membri: Teleagă Loredana, Răduț Oana, Mihalcea Mihai, Mușet Lucian, Costraș Liliana. 

Art.5.  Se aprobă Calendarul pentru susținerea atestatelor profesionale la clasa a XII-a, conform 

completărilor Ordinului nr.4433/ 2014, publicate în Monitorul Oficial nr.3859 din 27.05.2021, respectiv 

data de 11.06.2021, cu precizarea că acestea se vor susține online conform programării existente și 

respectând prevederile legale. 

Art.6. Se aprobă Calendarul Admiterii la clasa a V-a, an școlar 2021-2022 și anume 28.06.2021, 

respectiv 31.08.2021, cu precizarea că probele fizice nu se vor susține, iar pentru înscriere va fi necesară 

Foaia Matricolă și adeverința medicală cu mențiunea ,, clinic sănătos’’. 
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Art.7. Se aprobă propunerile nr. 1223/ 03.06.2021, 1258/04.06.201 venite din partea Serviciului 

Secretariat, cu privire la ,,Mentenanță Editare Diplome 2021’’, respectiv schimbare ștampilă. 

Art.8. Se aprobă  propunerile nr.1231/03.06.2021, 1232/03.06.2021, 1233/03.06.2021, 1234/03.04.2021  

venite din partea Serviciului Administrativ. 

Art.9. Se aprobă propunerea de  anulare a Certificării calificare nivel 4, MIHALACHE P. PAUL-

MARIAN, seria nr. Ag nr.0013605, nr. dat de Școala nr. 50, pe motiv de ,,greșeală editare nume’’. 

Art.10. Se aprobă următoarele transferuri : 

Cojocaru Robert-Mihai, pleacă de la L.P.S.Bacău, clasa a XI-a, la L.P.S.Brăila. 

Gogan Elena -Bianca, cerere de retragere de la cursuri, clasa a XII-a, an școlar 2020-2021. 

Art.11. Se aprobă propunerea ca în zilele de 22 iunie 2021, 23 iunie 2021 cursurile să se desfășoare 

online, având în vedere susținerea în aceste zile a probelor Evaluării Naționale 2021, cu excepția 

catedrelor de educație fizică fotbal / înot, care își vor  desfășura activitatea în bazele sportive. 

Compartimentele Secretariat și Contabilitate vor funcționa cu program 1200-1600. 

Art.12. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Serviciul Secretariat.  

 

      

 

 

Preşedinte C.A.  

         Director,   Secretar C.A. 

Prof. dr. Dragoş-Ioan FURDU                                                    Prof. Loredana Teleagă              

                                                                                 

         ___________________                                                                  ________________  

  

 

   


