
(}l|e*rct

^#If 
ce, I ..(. trrrt cs l.rrrg ic r.. - (. ru rri r. r EdIhry$TENUL

EDUCATET $T
CERCETARII

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTARAREA NR. 75 I 08.04.202I

in conformitate cu :

' Legea nr'll2o11- Legea Educaliei Nafionale, modificatd qi completatd ulterior.

o ordinul nr' 544712020 privind.. aprobarea Regulamenturui - cadru de organizare $i
firt}'r}f" 

a unilatilor de invdldmdnt preuni,Iersitar, cu moaincarite qi comptetrrile

o ordinul nr'4421/2020 privind' organizarea si desfasurarea examenului de atestarecompetentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informaticamatematica-informatica, intensive informatica, in anul scolar 20 r g _2020

:#*::"r:1#fftra!ie 
al Liceului chartes Laugierintrunit in data de 08.04.20 2t adoptd

fr::il.fft:fi:3,XffT]:T.'"'"1?rt#I;lll " Atestare a competenteror proresionare,

Art'3 Pentru ducerea la indeplin ire a prezentei hotarari sunt responsabili d-na directorLudmila qi serviciul secretariat.

a

si

pentru

Panea

Preqedinte CA,

Director Prof. panea Ludmila
->
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CURRIES
Liceul ..Charles Laugier" - Craiova

71\ Str. Breslei, nr. 129. Cod. 200177
- iTcl'Fax: 0251/525867
HrE-mail: sanitar@charleslaugier.ro 

jSSfe-' www.charlcslaugicr.ro

HOTĂRÂREA NR. 75 / 08.04.2021

în conformitate cu :

• Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior.

• Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unițatilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare.

• Ordinul nr.4421/2020 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare a 
competentelor profesionale ale absolvenților claselor de matematica-informatica si 
matematica-informatica, intensive informatica, in anul școlar 2019-2020

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.04.2021 adoptă 
următoarea hotărâre:

Art.l Se aprobă Comisia pentru Examenul de Atestare a competentelor profesionale, pentru 
absolvenții clasei a Xll-a, an școlar 2020-2021.

Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt responsabili d-na director Panea 
Ludmila și serviciul secretariat.

Președinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTARARE,A NR. 72 I 08.04.202I

in conformitate cu :

. Legea nr.l12011- Legea Educaliei Nafionale, modificatd qi completatd ulterior.

o Ordinul nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de orgarizare qi

funclionare a unifatilor de inv6!6mdnt preuniversitar, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.

Consiliul de administrafie al Liceului Charles Laugier intrunit in data de 08.04.2021 adoptd

urmdtoarea hotdr6re:

Art.l Se aprobd Raportul de activitate privind starea generala a calitatii invatamantului , an

scolar 2A20-2021, semestrul I.

Art.z Pentru ducerea la indeplinire

Ludmila qi serviciul secretariat.

a prezentei hotardri sunt responsabili d-na director Panea

Preqedinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila
a)
b*lo-- Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTĂRÂREA NR. 72 / 08.04.2021

în conformitate cu:

• Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior,

• Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unițatilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.04.2021 adoptă 
următoarea hotărâre:

Art.l Se aprobă Raportul de activitate privind starea generala a calitatii invatamantului, an 
școlar 2020-2021, semestrul I.

Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt responsabili d-na director Panea 
Ludmila și serviciul secretariat.

Președinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTARAREA NR. 74 I 08.04.202I

in conformitate cu :

. Legea nr.ll2011- Legea Educaliei Nafionale, modificatd qi completati ulterior.

o Ordinul nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare $i
funcfionare a unifatilor de inv6!6m5nt preuniversitar, cu modificbrile ;i completirile
ulterioare.

o Metodologia - cadru de mobilitate a personalului didactic 2021-2022(anexa la OMEC nr.

599U rr.11.2020

OMEC nr. 3165121.01.2021 privind modificarea Metodologiei-Cadru a personalului

didactic de predare in anul scolar 2021-2022, aprobataprin OMEC nr.599112020

Calendarul mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar

2021-2022- Anexa nr.19 la Metodologie

Consiliul de administralie al Liceului Charles Laugier intrunit in data de 08.04.2021 adoptl

urmdtoarea hotdrfire:

Art.l Se aprobd acordarea calificativului partial, an scolar 2020-2021, doamnei profesor

Triculescu Delia pentru a participa la etapele de mobilitate, conform Calendarului mobilitatii

cadrelor didactice de predare din invatamantul preuniversitar.

Art.z Pentru ducerea la indeplinfue a prezentei hotardri sunt responsabili d-na director Panea

Ludmila qi serviciul secretariat.

Preqedinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila
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ffi Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTĂRÂREA NR. 74 / 08.04.2021

în conformitate cu :

• Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior.

• Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unițatilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare.

• Metodologia - cadru de mobilitate a personalului didactic 2021-2022(anexa la OMEC nr. 
5991/ 11.11.2020

• OMEC nr. 3165/21.01.2021 privind modificarea Metodologiei-Cadru a personalului 
didactic de predare in anul școlar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr.5991/2020

• Calendarul mobilității personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul școlar 
2021-2022- Anexa nr.19 la Metodologie

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.04.2021 adoptă 
următoarea hotărâre:

Art.l Se aprobă acordarea calificativului partial, an școlar 2020-2021, doamnei profesor 
Triculescu Delia pentru a participa la etapele de mobilitate, conform Calendarului mobilității 
cadrelor didactice de predare din invatamantul preuniversitar.
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt responsabili d-na director Panea 
Ludmila și serviciul secretariat.

Președinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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nor.qnAREA NR. 78 I 08.04.2021

in conformitate cu :

r Legea nr.ll2O11- Legea Educaliei Nafionale, modificatd qi completat6 ulterior'

o Ordinul nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare qi

funclionare a unilatilor de invf,lamdnt preuniversitar, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare.

Consiliul de administralie al Liceului Charles Laugier intrunit in data de 08.04'2021 adoptd'

urmdtoarea hotdr6re:

Art.l Se aprobd plata lunard a contravalorii abonamentului, pentru luna martie 2021,

aprobarea cererilor de decontare a navetei pentru d-na director adjunct Georgescu Luminifa, si

informatician Tarbi C atdlin.

Art.z pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotardri sunt responsabili d-na director Panea

Ludmila gi serviciul secretariat.

Preqedinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTARAREA NR. 73 I 08,04.202I

in conformitate cu :

o Legeanr.ll20ll- Legea Educaliei Nalionale, modificatd qi completat[ ulterior.

o Ordinul nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare $i

funclionare a unilatilor de invdlAmdnt preuniversitar, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare.

o Metodologia - cadru de mobilitate a personalului didactic 2021-2022(anexa la OMEC nr'

59911 11.11.2020

o OMEC nr. 3165121.01.2021 privind modificarea Metodologiei-Cadru a personalului

didactic de predare in anul scolar 202l-2022. aprobata prin OMEC ttt.599112020

. Calendarul mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar

2021-2022- Anexa nr.19 la Metodologie

Consiliul de administralie al Liceului Charles Laugier intrunit in data de 08.04.2021 adopta

urmdtoarea hotdr6re:

Art.l Se aprob6 cererea doamnei profesor obretin Ioana Jeni prin care se solicita consimtamantul

privind pretransferul pe postul lcatedravacanta de chimie, formata dintr-un numar de 18 ore, la o

alta unitate scolara.

Art. 2 Se aprob6 cererea doamnei profesor Tugui Carmen prin care se solicita consimtamantul

privind pretransferul pe postul/catedra vacanta de Limba Latina,formata dintr-un numar de 18 ore,

la o alta unitate scolara.

Art.3 pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotardri sunt responsabili d-na director Panea

Ludmila qi serviciul secretariat.

PreEedinte CA,

Director Prof' Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Tricules. Delia
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Liceul „Charles Laugicr" - Craiova 
Str. Brestei, tir. 129, Cod. 200177 
Tel/Fax: 0251/525867
E-mail: sanitar@chaiieslaugier.ro
www.charlcslaugicr.ro
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educației și 
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HOTĂRÂREA NR. 73 / 08.04.2021

în conformitate cu :

• Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior.

• Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unițatilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare.

• Metodologia - cadru de mobilitate a personalului didactic 2021-2022(anexa la OMEC nr. 
5991/ 11.11.2020

• OMEC nr. 3165/21.01.2021 privind modificarea Metodologiei-Cadru a personalului 
didactic de predare in anul școlar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr.5991/2020

• Calendarul mobilității personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul școlar 
2021-2022- Anexa nr.19 la Metodologie

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.04.2021 adoptă 
următoarea hotărâre:

Art.l Se aprobă cererea doamnei profesor Obretin Ioana Jeni prin care se solicita consimțământul 
privind pretransferul pe postul/catedra vacanta de chimie, formata dintr-un număr de 18 ore, la o 
alta unitate școlara.
Art. 2 Se aprobă cererea doamnei profesor Țugui Carmen prin care se solicita consimțământul 
privind pretransferul pe postul/catedra vacanta de Limba Latina, formata dintr-un număr de 18 ore, 
la o alta unitate școlara.
Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt responsabili d-na director Panea 
Ludmila și serviciul secretariat.

Președinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,
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HOTARAREA NR. 76 I 08.04.202I

ln conformitate cu :

. Legea rlr.1l20t1- Legea Educafiei Na{ionale, modificatd gi completata ulterior.

o Ordinul nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare Si
funclionare a unilatilor de invdfAmAnt preuniversitar, cu modificdrile $i complet6rile
ulterioare.

o Ordinul nr.3235193105.02.2021 al ministrului educaliei qi al ministrului s[ndtdfii pentu
aprobarea mlsurilor de organizare a activit6lii in cadrul instituliilor/unit6filor de
inv6!6mdnt 5n condifii de siguranf[ epidemiologicd.

o Ordinul rv.3458128012021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
educatiei si sanatatii nr.323519312021 pentru aprobarea masurilor de de organizare a
activitElii in cadrul instituliilor/unitd1ilor de invS!5mdnt in condilii de siguranf6
epidemiologic6 pentru prevenirea infectiilor cu virusul SARS-cov-2

Consiliul de administralie al Liceului Charles Laugier intrunit in data de 08.04.2021 adoptd
urmdtoarea hotlrdre:

Art. 1 Se aprobd reprogramarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, tinand cont de
modificarea structurii anului scolar 2020-2021, situatia epidemiologica si legislatia in vigoare.
Lrt. 2 Pentru ducerea la indeplinfue a prezentei hotardri sunt responsabili d-na director panea

Ludmila qi serviciul secretariat.

Preqedinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila
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Secretar CA,

Prof.TricYcu Delia
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Liceul „Charles Laugier"' - Craiova 
Str. Brestei, nr. 129, Cod. 200177 

ITel/Fax: 0251/525867
E-mail: satiitar@charleslaugier.rc>
www.charlcshiugier.ro

MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI 
CERCETĂRII

HOTĂRÂREA NR. 76 / 08.04.2021

In conformitate cu :

• Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior.

• Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unițatilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare.

• Ordinul nr.3235/93/05.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentu 
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul instituțiilor/unităților de 
învățământ ăn condiții de siguranță epidemiologică.

• Ordinul nr.3458/280/2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului 
educației si sanatatii nr.3235/93/2021 pentru aprobarea masurilor de de organizare a 
activității în cadrul instituțiilor/unităților de învățământ in condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.04.2021 adoptă 
următoarea hotărâre:

Art. 1 Se aprobă reprogramarea concediilor de odihna ale cadrelor didactice, ținând cont de 
modificarea structurii anului școlar 2020-2021, situația epidemiologică si legislația in vigoare.
Art. 2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt responsabili d-na director Panea 
Ludmila și serviciul secretariat.

Președinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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HOTARAREA NR. 77 I 08.04.202I

in conformitate cu :

o Legea m.ll20l1- Legea Educaliei Nalionale, modificatd qi completat6 ulterior.

o Ordinul nr. 544712020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare $i

funclionare a unilatilor de invSldmdnt preuniversitar, cu modificdrile qi complet6rile

ulterioare.
o Prevederile art.41 alin. 3 lit. a) din Legea m.53/2003.

Consiliul de administratie al Liceului Charles Laugier intrunit in data de 08.04.2021 adoptd

urmdtoarea hothr6re:

Art.l Se aprobd modificarea contractului individual de

perioada determinata in perioada nedeterminata, pe postul

Craiova.

Art.3 Pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotar5ri

Ludmila qi serviciul secretariat.

Preqedinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

lql*\qe- Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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munca al d-nei Chelu Georgeta, din
de ingrijitor la Liceul ,, Ch. Laugier"

sunt responsabili d-na director Panea
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Liceul „Charles Laugier" - Craiova
Str. Breslei, nr. 129, Cod. 200177 

0251/525867 
saniiar@charleslaugier.ro 

www.charlcslaugicr.ro

MINISTERUL
EDUCAȚIEI și

CERCETĂRU

HOTĂRÂREA NR. 77 / 08.04.2021

în conformitate cu :

• Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior.

• Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și 
funcționare a unițatilor de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare.

• Prevederile art.41 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 53/2003.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.04.2021 adoptă 
următoarea hotărâre:

Art.l Se aprobă modificarea contractului individual de munca al d-nei Chelu Georgeta, din 
perioada determinata in perioada nedeterminata, pe postul de ingrijitor la Liceul „ Ch. Laugier” 
Craiova.

Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt responsabili d-na director Panea 
Ludmila și serviciul secretariat.

Președinte CA,

Director Prof. Panea Ludmila

Secretar CA,

Prof.Triculescu Delia
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