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HOTĂRÂREA nr. 26 

din 12 mai 2022 
 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” 

În conformitate cu prevederile: 

 Legii Educației Naționale nr. 1/05.01.2011cu modificările și completările ulterioare;  

 Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 5447/31.08.2020; 

 

În temeiul: 

 Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E. nr. 5154/30.08.2021; 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al ședinței desfășurate online în data de 12.05.2022; 
 

HOT Ă R Ă Ş T E:  
 

Art. 1. Se aprobă în unanimitate componența Comisiei de organizare şi de administrare a EN 

la sfârșitul clasei a VI-a din Colegiul Național ”B.P.Hasdeu” Buzău, an școlar 2021-2022.  

    Art. 2. Se aprobă în unanimitate Procedura privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor 

obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice 

în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă engleză/franceză pentru admiterea 

în clasa a IX-a cu program bilingv sau intensiv din cadrul admiterii în învățământul liceal. 

    Art. 3. Se aprobă în unanimitate acordarea a 2 locuri pentru școlarizarea românilor de 

pretutindeni (1 loc la profilul real și 1 loc la profilul umanist), pentru clasa a IX-a, an școlar 2022-

2023. 

    Art. 4. Se aprobă în unanimitate înaintarea către I.S.J. Buzău a solicitării pentru aprobarea 

modificării progamului școlar pentru ziua de 19 mai (când se va desfășura testarea de limbă 

engleză pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv)  și pentru ziua de 20 mai, 

a.c. (când va avea loc Ziua Porților Deschise în Colegiul Național „B.P. Hasdeu”). 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi afișată la loc vizibil și pe pagina web a unității de învățământ. 

 

Preşedinte C.A. 

Director, 

Profesor Mîndruță-Tănăsescu Virginia 

 

 


