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A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIH

[f\

Ministerul

pentru desemnarea membrilor Comisiei de organizare Si desfasurare a examenului in
vederea obtinerii atestatului de competenta lingvistica - limba engleza Si limba fl.ancez5

de la Colegiul „Mihail Cantacuzino", Ora§ul Sinaia,  in anul scolar 2021-2022

Avand fn vedere:

>   Cererile  exprimate  de  elevii  claselor  a  XII-a  privind  inscrierea  la  examenul  pentru
obtinerea atestatului de competenta lingvistica - limba engleza Si limba franceza de la
Colegiul „Mihail Cantacuzino", Ora§ul Sinaia,   in anul Scolar 2021-2022, inregistrate
la secretariatul unitatii.

fn temeiul:

>   Art.  94, alin.  (2), litera e) Si art.  77, alin. (6) din Legea educatiei nationale nr.  1/2011,
cu modificarile Si completatile ulterioare ;

>   prevederilor art.  6 din OMEC nr.  5460/31.08.2020 pentru aprobarea Metodologiei de
organizare  Si  desfasurare  a  examenului  pentru  obtinerea  atestatului  de  competenta
lingvistica  pentru  absolventii  claselor  cu  studiul  intensiv  Si  bilingv  al  unei  limbi
modeme ;

>   prevederilor art.21, alin. (4), lit. j)   Si art. 22 din Regulamentul-cadru de organizare Si
functionare   a   unitatilor   de   invat5mant   preuniversitar,   aprobat   prim   Ordinul   nr.
5447/2020 , modificat Si completat prin OMEC nr. 3108/12.01.2021.



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE IIOTARASTE :

Art.1. Se aproba Comisia de organizare Si desfasurare a examenului pentru obtinerea
atestatului de competenaa ]ingvistic5 - limba engleza de la Colegiul „Mihail Cantacuzino",
Orasul Sinaia, in anul Scolar 2021-2022, dupa cum urmeaza:

Presedinte,
Secretar,
Membri'

-

Director, Ariesan Aurora
Prof. Mocanu Aurelia
Prof. Ariesan Aurora
Prof. Voicu Irina (responsabil cu respectarea normelor de protectie a
muncii Si a normelor sanitare legale prevazute )

Art.2. Se aproba Comisia de organizare Si desfasurare a examenului pentru obtinerea
atestatului   de   competena5   ]ingvistica   -   Iimba   franceza   de   la   Colegiul   „Mihail
Cantacuzino", Orasul Sinaia, in anul scolar 2021 -2022, dupa cum urmeaza:

Presedinte,
Secretar,
Membri'

Director adjunct, Radulescu Rodica
Prof. Popa Corina
Prof. Bobeica Alina
Prof. Ursulescu Ioana - Monica (responsabil cu respectarea normelor
de protectie a muncii Si a normelor sanitare legale prevazute )

Art.3.    Atribuaiile    comisiei    sunt   prevazute   la   art.    6,    alin.    (2)   din   OMEC    nr.
5460/31.08.2020  pentru  aprobarea Metodologiei  de  organizare  Si  desfasurare  a  exanenului
pentru obtinerea atestatului  de  competenta lingvistica pentru  absolventii  claselor cu  studiul
intensiv Si bilingv al unei limbi modeme.

Art.4. Membrii comisiei vor lua la cunostinta de prevederile prezentei hotarati Si vor duce
la indeplinire atributiile care le revin..

PRESEDINTELE coNslLluLul DE ADMINISTRATm,

Data in Sinaia,
Astazi,14.04.2o22


