COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 195 / 09.09.2021
privind numirea Comisiei de monitorizare pentru monitorizarea, coordonarea
si îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern
managerial la Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş
Directorul Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş,
În conformitate cu prevederile OG 119/1999 privind reglementarea controlului intern și
controlului financiar preventiv la entitățile publice și cu privire la utilizarea fondurilor publice și
administrarea patrimoniului public, coroborate cu prevederile art. 13 lit. g) din Legea nr. 672/2002
privind auditul public intern;
În baza art. 61 alin. 3) si art. 63 alin. 1) lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicată în 2007,
privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 71 alin (2) lit. d) din OMEC 5447/2020 cu modificările și completările
ulterioare, Anexa 5 din ROF al CNLB, precum și a art. 3 din OSGG 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
DECIDE
Art. 1 Constituirea Comisiei de monitorizare pentru monitorizarea, coordonarea și
îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la Colegiului
Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş, în componența din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta Decizie.
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare si funcționare al comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial din cadrul Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş, prevăzut in Anexa nr.
2 la prezenta Decizie.
Art. 3 Prevederile prezentei Decizii vor fi aduse la îndeplinire de către persoanele
nominalizate in Anexa nr. 1.
Art. 4 Prezenta decizie se comunică tuturor persoanelor implicate și poate fi atacată de
persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 555/2004, privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Director,
Prof. Bulbucan Mioara

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

ANEXA nr. 1 la Decizia nr. 195 / 09.09.2021

COMPONENȚA
Comisiei de monitorizare pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a
dezvoltării sistemului control intern managerial la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” din
Sebeş

Preşedinte:
Muntean Marius – Director Adjunct
Membrii:
Hîndorean Alina – Șef Compartiment Contabilitate
Radu Ioana – Șef Compartiment Secretariat
Lorintz Cristian – Șef Compartiment Administrativ
Drăguș Daniela – Responsabil CEAC
But Georgeta – Secretar Consiliu Profesoral

Secretariat tehnic:
Spătariu Vasile

Director,
Prof. Bulbucan Mioara
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ANEXA nr. 2 la Decizia nr. 195 / 09.09.2021
REGULAMENTUL
de organizare și funcţionare a Comisiei de monitorizare pentru monitorizarea, coordonarea
şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al
Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş
Art.1.
(1) În cadrul Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş funcţionează Comisia de monitorizare
pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial, denumită în continuare Comisia, constituită prin Decizia Directorului
Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş.
(2) Comisia are în componenţa sa reprezentanti ai departamentelor de decizie cuprinse în
organigrama Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş.

Art.2. - Comisia are următoarele atribuţii:
1) elaborează programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial Colegiului
Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi,
termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea
procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc. Elaborarea
programului ţine seamă de regulile minimale de management conţinute de standardele de control
intern aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările
şi completările ulterioare, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale Colegiului
Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii
specifice;
2) supune spre aprobare Directorului Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş programul de
dezvoltare al sistemului de control intern/managerial.
3) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă termene de
realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

4) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;
5) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control intern managerial
ale serviciilor, birourilor sau compartimentelor Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş; acestea
trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele
respective;
6) primeşte trimestrial, sau când este cazul, de la serviciile, birourile sau compartimentele
Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate
cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control intern/managerial, în raport
cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare,
coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
7) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Colegiului Naţional
„Lucian Blaga” Sebeș în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora
şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;
8) prezintă Ministerului Finanțelor Publice, Curții de Conturi a României sau Primăriei
Municipiului Sebeș, la solicitarea acestora, informări referitoare la progresele înregistrate cu
privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, atât
la nivelul Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeș, cât și la compartimentele acesteia, la
acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte
probleme apărute în legătură cu acest domeniu.
9) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor
procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor,
a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către
conducătorul entităţii publice.
10)

analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor

entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de
către conducerea entităţii.

Art.3.
(1) Şedinţele Comisiei au loc periodic, semestrial sau când este cazul.
(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a preşedintelui
Comisiei, acesta va fi înlocuit de un membru al Comisiei. În caz de indisponibilitate a unui

membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o
conduce sau face parte.
(3) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în subcomisiile constituite pot participa şi alţi
reprezentanţi din compartimentele Colegiului Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, a căror contribuţie
este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezentul
Regulament.
(4) Solicitările Comisiei, adresate în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de
serviciu.

Art.4. - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
(1) Asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii.
(2) Monitorizeză, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control
managerial intern.
(3) Aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în
cadrul Comisiei către părţile interesate: Consiliul de Administrație si departamentele din
organigramă.
(4) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se
impun pentru respectarea lor.
(5) Propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei.
(6) Decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din compartimentele
Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş, a căror participare este necesară pentru clarificarea
şi soluţionarea unor probleme specifice.
(7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi
cu specific în cadrul Comisiei, dacă este cazul.
(8) Răspuunde de Procesul de management al riscurilor.

Art.5.- Membrii Comisiei au următoarele atribuţii:
(1) Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le revin în
calitatea de conducători de compartimente, membri Comisiei au, fără a se limita la acestea,
următoarele atributii:

a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de
serviciu de către executanţi, în limita competenţelor şi reponsabilităţilor specifice, aşa cum decurg
din atribuţiile compartimentului respectiv;
b) identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să
menţină riscurile în limte acceptabile;
c) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează,
măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază
corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);
d) informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni
derulate în cadrul compartimentului.
(3) Participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul
acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite, dacă sunt solicitați.
(4) În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o
conduce pentru participarea la şedinţe.
(5) Asigură aprobarea şi transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la
progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu
programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.
(6) Analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor
entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de
către conducerea entităţii.

Art.6. – Adoptarea deciziilor
(1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi.
(2) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele Comisiei poate propune luarea
deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi.
(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

Art.7. - Comisia cooperează cu compartimentele din cadrul Colegiului Naţional „Lucian Blaga”
din Sebeş pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control intern/managerial.

Art.8.- Secretariatul tehnic Comisiei are următoarele atribuţii:

(1) Organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei la solicitarea preşedintelui acesteia, întocmeşte
procesele verbale ale întâlnirilor sau alte documente specifice.
(2) Întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor
Comisiei.
(3) Întocmeşte rapoarte în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei şi le supune spre aprobare
Comisiei.
(4) Serveşte drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre comisie si compartimentele
Colegiului Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş.
(5) Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a dispoziţiilor acestora.
(6) Întocmeşte, actualizează şi modifică registrul riscurilor identificate în cadrul Colegiului
Naţional „Lucian Blaga” din Sebeş pe baza propunerilor membrilor Comisiei;
(7) Elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul
nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea
performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei
de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea
performanţelor la nivelul entităţii.

Director,

Președinte,

prof. Bulbucan Mioara

prof. Muntean Marius
Membrii,
Hîndorean Alina – Șef Compartiment Contabilitate
Radu Ioana – Șef Compartiment Secretariat
Lorintz Cristian – Șef Compartiment Administrativ
Drăguș Daniela – Responsabil CEAC
But Georgeta – Secretar Consiliu Profesoral
Secretar tehnic,
Spătariu Vasile
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DECIZIA NR. 197 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, din cadrul Colegiului
Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art.71 alin (2) lit. e) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP) și Anexa 6 din Regulamentul
de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, din cadrul Colegiului Național
”Lucian Blaga” Sebeș în următoarea componență:
-

Prof. Lorintz Liliana

- responsabil

-

Ștefan Ileana

- membru

-

Ștef Vasile

- membru

-

Prof. Decean Gabriel

- membru

-

Prof. Dioșan Alexandru

- membru

-

Prof. Zurman Camelia

- membru

-

Zgârdea Camelia

- membru(reprezentant părinți)

-

Zemora Radu

- membru(reprezentant elevi)

Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 198 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei pentru curriculum, din cadrul Colegiului Național ”Lucian
Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art.71 alin (2) lit. a) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP) și Anexa 2 din Regulamentul
de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia pentru curriculum, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga”
Sebeș în următoarea componență:
-

But Georgeta

- comisia diriginților(responsabil)

-

Grosu Monica

- limba română

-

Dreghiciu Lucia

- limba engleză și franceză

-

Mucenicu Adina

- limba germană

-

Todor Petru

- matematică

-

Lebădă Monica

- informatică și tehnologii

-

Popa Dina

- științele naturii

-

Opriţa Ioana

- socio-umane

-

Stef Vasile

- geografie-istorie

-

Candrea Cristina

- arte și educaţie fizică

Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 199 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de
urgenţă, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art.71 alin (2) lit. c) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP) și Anexa 4 din Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă, din
cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș în următoarea componență:
-

Prof. Corfiță George

- responsabil

-

Prof. Ștef Vasile

- membru

-

Prof. Ștefan Diana

- membru

-

Prof. Popa Dina

- membru

-

Prof. Drăghiță Marcela

- membru

-

Obreja Adriana

- membru

-

Inf. Spătariu Vasile

- membru

-

Adm. Lorintz Cristian

- membru

-

Popa Valentin

- membru(nedidactic)

-

Rășinar Dan

- membru(nedidactic)

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei se regăsesc în cadrul Anexei 6 din ROF al CNLB.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 252 / 07.10.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de evaluare și asigurare a calității, din cadrul Colegiului
Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art.71 alin (2) lit. b) și art. 153 alin (1) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP) și Anexa 3
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de evaluare și asigurare a calității, din cadrul Colegiului Național
”Lucian Blaga” Sebeș în următoarea componență:
-

Bulbucan Mioara

- coordonator operativ

-

Drăguș Daniela

- președinte

-

Oprița Ioana

- secretar

-

Mihu Anca

- membru

-

Ștefan Ileana

- membru(reprezentant sindical)

-

Petraș Andreea

- membru(reprezentant părinți)

-

Cautiș Ioana

- membru(reprezentant elevi)

-

Radu Alexandru

- membru(reprezentant Consiliu Local)

Art. 2. Atribuțiile membrilor comisiei se regăsesc în cadrul Anexei 4 din ROF al CNLB.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
07.10.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 194 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului în vederea predării-primirii
gestiunii, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEN nr.5447/2020(ROFUIP) și art. 31 alin (3) din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii 82/1991 și a Ordinului 2861/2009

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. pentru inventarierea patrimoniului în vederea predării-primirii gestiunii dlui Câmpean Mircea
către dl. Lorintz Cristian, se constituie următoarea comisie:
1. Muntean Marius – director adj - preşedinte
2. Spătariu Diana – administrator financiar - membru
3. Spătariu Vasile - informatician - secretar,
care au sarcina de a organiza şi conduce întreaga activitate de inventariere, de a centraliza rezultatele şi
de a prezenta conducerii unităţii și compartimentului contabilitate dosarul complet privind inventarierea
patrimoniului.
Art. 2. Inventarierea patrimoniului va începe la data de 04.10.2021 si se va termina la data de
29.10.2021, cu stabilirea soldurilor faptice şi scriptice la data de 29.10.2021.
Art. 3. Comisia va preda procesele verbale însoțite de listele de inventar compartimentului
contabilitate pana la data de 29.10.2021, care după verificarea respectării metodologiei si legislaţiei în
vigoare va centraliza datele întocmai.
Art. 4. Cu difuzarea prezentei Decizii se însărcinează serviciul Contabilitate.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 200 / 09.09.2021
Cu privire la numirea Comisiei diriginților din cadrul
Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 65 alin (1) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP);
- Hotărârii Consiliului de Adminsitrație al CNLB nr. 3 din 08.09.2021
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/09.09.2021
DECIDE :

Art. 1. Se numește Comisia diriginților din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș,
conform Anexa 1.
Art. 2. Responsabilul comisiei este desemnat dna. prof. BUT GEORGETA.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanei nominalizate Anexa1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

Anexa 1 la Decizia 200 / 09.09.2021
CLASA
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
9C
9D
9E
9F
10A
10B
10C
10D
10E
10F
11A
11B
11C
11D
11E
11F
12A
12B
12C
12D
12E
12F

SPECIALIZAREA

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ
ŞTIINŢE ALE NATURII INTENSIV ENGLEZĂ
ŞTIINŢE ALE NATURII - INTENSIV GERMANĂ
ŞTIINŢE SOCIALE
FILOLOGIE-BILINGVĂ ENGLEZĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV ENGLEZĂ
ŞTIINŢE ALE NATURII
ŞTIINŢE ALE NATURII - INTENSIV GERMANĂ
ŞTIINŢE SOCIALE
FILOLOGIE-BILINGVĂ ENGLEZĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE NATURII
ŞTIINŢE ALE NATURII - INTENSIV GERMANĂ
ŞTIINŢE SOCIALE
FILOLOGIE-BILINGVĂ ENGLEZĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ INTENSIV
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE NATURII
ŞTIINŢE ALE NATURII
ŞTIINŢE SOCIALE
FILOLOGIE-BILINGVĂ ENGLEZĂ

DIRIGINTE
ZURMAN CAMELIA
CANDREA CRISTINA
MIHU ANCA
FÂNTÂNĂ ANA
DAMIAN ELENA
VESA ELENA-NADIA-RAMONA
MIHU RODICA
LORINTZ LILIANA
PETRU VALENTIN
ELEKES DANIELA
POPA DINA
MUCENICU ADINA
ȘTEFAN ILEANA
BARBU IOANA
BÎRSAN IOAN
ŞTEF VASILE
DECEAN GABRIEL
SUCIU ROXANA ANAMARIA
MUCSI AMARITEI ANDREEA
AGNES
DREGHICIU LUCIA MARIA
DRĂGUŞ DANIELA NICOLETA
LEBADA MONICA NICOLETA
ŞTEFAN DIANA
SUCIU GHEORGHE
CORFIŢĂ GEORGE ANDREI
BUT GEORGETA
TODOR PETRU
CÂNDEA TEREZA
DRĂGHIŢĂ MARCELA
DIOŞAN ALEXANDRU-CRISTIAN
TODOR CORNELIA
DOBROMIR MIHAELA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
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DECIZIA NR. 201 / 09.09.2021
Cu privire la desemnarea secretarului Consiliului de Administrație al
Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art.12 alin (1) lit. d) din OMENCS nr. 4619/2014(Metodologia - cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ) modificat și
completat cu OMEN 3160/2017;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se desemnează secretar al Consiliului de Administrație al Colegiului Național ”Lucian
Blaga” Sebeș dna. profesoară POPA DINA.
Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:
a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;
b) scrie lizibil şi inteligibil procesul - verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere
ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese - verbale al consiliului de administraţie;
c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la loc
vizibil;
d) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul - verbal al
şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie;
e) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanei nominalizate la Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 202 / 09.09.2021
Cu privire la desemnarea secretarului Consiliului Profesoral al
Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 54 alin (6) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP);
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se desemnează secretar al Consiliului Profesoral al Colegiului Național ”Lucian Blaga”
Sebeș dna. profesoară BUT GEORGETA.
Art. 2. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele - verbale ale şedinţelor
consiliului profesoral.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanei nominalizate la Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 203 / 09.09.2021
Cu privire la desemnarea responsabilului cu gestionarea și implementarea proiectelor europene
la Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș

În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se desemnează responsabil cu gestionarea și implementarea proiectelor europene la
Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș dna. profesoară TODOR CORNELIA.
Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanei nominalizate la Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 206 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea grupului de acțiune antibullying, din cadrul Colegiului Național
”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 3 din Anexa 3 la OME nr. 4343/25.07.2020;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale cu modificările și completările ulterioare;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie grupul de acțiune antibullying, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga”
Sebeș în următoarea componență:
-

Ștefan Ileana

- membru(psiholog școlar)

-

Cândea Tereza

- membru(profesor)

-

Fântână Ana

- membru(profesor)

-

Tomescu Andreea

- membru(elev)

-

Hileagă Darius

- membru(elev)

-

Spiridon Răzvan

- membru(părinți)

-

Surdea Marian

- membru(părinți)

-

Galață Carmen

- membru supleant(părinți)

-

Zgârdea Camelia

- membru supleant(părinți)

Art. 2. Atribuțiile și modul de acțiune al grupului antibullying sunt precizate în OME 4343/2020.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@mail.albanet.ro
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 219 / 15.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de achiziții publice, din cadrul
Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- Articolul din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- HG 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii;
În temeiul:
- Articolului 71, aliniatul (1) și art. 72 alin (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a
unităților din învățământul preuniversitar aprobat prin OMENCS 5447/2020;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de achiziții publice, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga”
Sebeș în următoarea componență:
-

Prof. Muntean Marius

- responsabil;

-

Adm. patrimoniu Lorintz Cristian

- membru;

-

Inf. Vasile Spătariu

- membru.

Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

1

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 220 / 15.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de casare a cărților aflate în gestiunea bibliotecii școlare, din
cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEC nr. 5447/31.08.2020(ROFUIP) modificat și
completat cu OMEN 3027/2018;
- Legea 246/2001
În temeiul:
- Legii nr. 82/1991;
- Ordinul 2861/2009

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de casare a cărților aflate în gestiunea bibliotecii școlare, din cadrul
Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș în următoarea componență:

Bibliotecar Barbu Mirela

- responsabil ;

Lorintz Cristian

-administrator patrimoniu;

Câmpean Mircea

-membru;

Muntean Mădălina

-membru;

Sterca Cristina

-membru;

But Georgeta

-membru;

Radiciu Anamaria

-membru;

Mihețiu Mihaela

-membru;

Oprița Ionuț

-membru.

Boca Maria

-membru

Art. 2. Comisia are următoarele atribuţii:
-

Identificarea cărților care nu mai corespund din punct de vedere tehnic sau estetic și propunerea
de casare a acestora

Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 221 / 15.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului, din cadrul Colegiului
Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEN nr. 5447/2020(ROFUIP) și art. 31 alin (3) din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii 82/1991 și a Ordinului 2861/2009

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. pentru inventarierea patrimoniului se constituie următoarele comisii:
Comisia centrală de inventariere:
1. Muntean Marius – director adj - preşedinte
2. Hîndorean Alina – administrator financiar - secretar
3. Barbu Ioana - profesor - membru,
care au sarcina de a organiza şi conduce întreaga activitate de inventariere, de a centraliza rezultatele şi
de a prezenta conducerii unităţii dosarul complet privind inventarierea patrimoniului.
De asemenea, comisia centrală va instrui subcomisiile de lucru asupra modului de efectuare a
inventarierii şi respectării legislaţiei în vigoare.
Art. 2. Inventarierea patrimoniului va începe la data de 03.12.2021 si se va termina la data de
31.12.2021, cu stabilirea soldurilor faptice şi scriptice la data de 31.12.2021. În acest scop se constituie
următoarele subcomisii:
Subcomisia nr. 1:
1. Prof. Muntean Marius - preşedinte
2. Administrator Lorintz Cristian - membru
3. Prof. Boca Maria - membru
care va inventaria mijloace fixe si obiecte de inventar din laboratorul de fizică, chimie, biologie, sala de
sport din gestiunea doamnei prof. Ştefan Diana, prof. Popa Dina, Spătariu Vasile, prof. Candrea Cristina
şi prof. Ştefan Ileana.
Subcomisia nr. 2:
1. Prof. Muntean Marius - preşedinte
2. Corfiţă George - membru
3. Fântână Ana - membru,
care va inventaria gestiunea de materiale, alimente, ambalaje din gestiunea doamnei Spătariu Diana,
mijloace fixe si obiecte de inventar din gestiunea domnului Lorintz Cristian.
Subcomisia nr. 3:
1. Ec. Hîndorean Alina – preşedinte
2. prof. Ştef Vasile - membru
3. prof. Petru Vasile Valentin – membru
care inventariază:

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
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-

biblioteca școlară din gestiunea doamnei Barb Mirela
casa de bani, timbre poştale, disponibilităţi din conturi, debitori si creditori din gestiunea
doamnei Spătariu Diana

Subcomisia nr. 4:
1. prof. Muntean Marius - presedinte
2. prof. Todor Petru - membru
3. prof. Lebădă Monica - membru
care inventariază gestiunea laboratorului de informatică din gestiunea domnului Spătariu Vasile.
Art. 3. Subcomisiile vor preda procesele verbale comisiei centrale pana la data de 31.12.2021,
care după verificarea respectării metodologiei si legislaţiei în vigoare va centraliza datele întocmai.
Art. 4. Cu difuzarea prezentei Decizii se însărcinează serviciul Contabilitate.

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAŢIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 222 / 15.09.2021
Cu privire la recepția lucrărilor de reparații efectuate la Colegiul Național ”Lucian Blaga”
Sebeș

În conformitate cu Regulamentul de recepție finală a lucrărilor de construcție și
instalații aferente acestora aprobat prin H.G. 273 / 14 iunie 1994 cu modificările şi
completările ulterioare

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :
Art. 1. Se numește comisia de recepție a lucrărilor de reparații efectuate la Colegiul
Național ”Lucian Blaga” Sebeș, în următoarea componență:

-

Prof. Muntean Marius, președinte;

-

Adm. Lorintz Cristian, membru;

-

Popa Valentin, membru;

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 196 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei pentru întocmirea orarului și planificarea serviciului pe
școală, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEC nr. 5447/31.08.2020(ROFUIP) și art. 31 alin (3)
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale, art. 96, alin. (7), lit j);

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea desfășurării serviciului pe
școală, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș în următoarea componență:

- Muntean Marius

- responsabil

- Drăguș Daniela

- membru(întocmire orar)

- Lebădă Monica

- membru(Întocmire orar)

- Lorintz Liliana

- membru(asigurarea desfășurării serviciului pe școala)

- Crișan Ovidiu

- membru(asigurarea desfășurării serviciului pe școala)

Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@ yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 204 / 09.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de acordare a burselor, din cadrul Colegiului Național
”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP) și art. 31 alin (3)
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de acordare a burselor, din cadrul Colegiului Național ”Lucian
Blaga” Sebeș în următoarea componență:

1. Preşedinte :

prof. Muntean Marius;

2. Membrii:

prof. Lorintz Liliana;
prof. Rădiciu Ana-Maria;
prof. Suciu Roxana
prof. Hodor Maria;
prof. Lebădă Monica;
prof. Todor Petru;
Hîndorean Alina;

Art. 2. Comisia are următoarele atribuţii:
- afişează la unitatea de învăţământ criteriile generale de acordare a burselor, lista
actelor necesare, termenul de depunere;
- analizează actele respective şi stabileşte nominal elevii îndreptăţiţi să primească
bursă, fiind consemnat în procesul verbal;
- afişează la loc vizibil lista nominală a burselor acordate.
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
515800 STR. CĂLUGĂRENI NR. 49
TEL. 0258-731217 FAX. 0258-730756
colb.sebes@yahoo.com
http://www.cnlb.ro

DECIZIA NR. 205 / 09.09.2021
Cu privire la desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 60 alin (1) din OMEC nr. 5447/31.08.2020(ROFUIP);
- hotârârea Consiliului Profesoral din data de 01.09.2021;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se numeşte doamna prof. Vesa Nadia coordonatorul pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș.
Art 2. Atribuțiile coordonatorului sunt prevăzute la art. 61 din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP).
Art. 3. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
09.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 223 / 15.09.2021
Cu privire la desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, din cadrul
Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
-

Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE;

În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale;
- art. 22 din OMEC nr. 5447/31.08.2020(ROFUIP)

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se desemnează responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, din cadrul Colegiului
Național ”Lucian Blaga” Sebeș dl. Spătariu Vasile, având funcția de analist programator, în cadrul
compartimentului secretariat.
Art. 2.
(1) Responsabilul
cu
protectia
datelor
are
urmatoarele
atributii
principale:
a) informarea si consilierea institutiei/societatii, precum si a angajatilor care se ocupa de
prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la obligatiile care le revin in temeiul
Regulamentului (UE) 2016/679 si a dispozitiilor legislatiei nationale referitoare la protectia
datelor;
b) monitorizarea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, a dispozitiilor
legislatiei nationale referitoare la protectia datelor si a politicilor/procedurilor interne
ale institutiei/societatii in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, inclusiv
alocarea responsabilitatilor si actiunile de sensibilizare si de formare a personalului implicat in
operatiunile de prelucrare, precum si auditurile aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei
datelor si monitorizarea functionarii acesteia, in conformitate cu articolul 35 din Regulamentul
(UE) 2016/679;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabila mentionata la articolul 36 din Regulamentul
(UE) 2016/679, precum si, daca este cazul, consultarea cu privire la orice alta chestiune.

COLEGIUL NAȚIONAL “LUCIAN BLAGA” SEBEŞ
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(2) Atributiile detaliate ale persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal se
regasesc in fisa postului.
Art. 3. Conducerea societatii/institutiei este obligata sa acorde persoanei responsabile cu protectia
datelor cu caracter personal sprijinul si resursele necesare in vederea realizarii atributiilor sale.
Art. 4.
(1) Prezenta decizie este dusa la indeplinire de conducerea societatii/institutiei si de persoana
nominalizata la art. 1.
(2) Prezenta decizie se comunica persoanei nominalizate la art. 1.

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 224 / 15.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a absențelor elevilor, pentru prevenirea
absenteismului si abandonului școlar, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- Procedura de monitorizare a absențelor elevilor pentru prevenirea absenteismului și
abandonului școlar în unitățile de învățământ din județul Alba (an școlar 2021/2022);
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEC nr.5447/31.08.2020(ROFUIP) și art. 31 alin (3)
din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021
DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia de monitorizare a absențelor elevilor, pentru prevenirea
absenteismului si abandonului școlar, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș în
următoarea componență:

Președinte:

prof. Muntean Marius – director adjunct

Secretar:

Spătariu Vasile - informatician

Membrii:

prof. Drăguș Daniela - CEAC
prof. Fântână Ana (clasele aV-a și a VI-a )
prof. Damian Elena(clasele aVII-a și a VIII-a )
prof. Elekes Dana (clasele a IX-a)
prof. Suciu Roxana (clasele a X-a)
prof. Ștefan Diana (clasele a XI-a)
prof. Dobromir Mihaela (clasele a XII-a)

Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA
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DECIZIA NR. 225 / 15.09.2021
Cu privire la constituirea Comisiei de gestionare SIIIR, din cadrul Colegiului Național ”Lucian
Blaga” Sebeș
În conformitate cu:
- art. 71 alin (4) și art. 72 alin (1) din OMEC nr.5447/2020(ROFUIP) și art. 31 alin (3) din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș;
În temeiul:
- Legii nr.1/2011, Legea educație naționale;

Directorul Colegiului Naţional “Lucian Blaga” Sebeș,
prof. Bulbucan Mioara numit prin Decizia ISJ Alba nr. 1680/19.08.2021

DECIDE :

Art. 1. Se constituie Comisia gestionare SIIIR, din cadrul Colegiului Național ”Lucian Blaga”
Sebeș în următoarea componență:

- Muntean Marius

- responsabil;

- Radu Ioana

- membru;

- Hîndorean Alina

- membru;

- Lorintz Cristian

- membru;

- Spătariu Vasile

- membru;

Art. 2. Serviciul secretariat comunică prezenta decizie, sub semnătură, persoanelor nominalizate la
Art.1.

Sebeș,
15.09.2021

DIRECTOR,
PROF. BULBUCAN MIOARA

