ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea
titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 8/CLM/11.01.2018, prin care se propune acordarea avizului consultativ în
vederea nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu
Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău;
- solicitarea Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău de a i se acorda
avizul consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu,
începând cu anul școlar 2018 – 2019 nr. 32.746/06.12.2017;
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 987/10.01.2018;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale,
culte, familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- prevederile art. 4 și art. 5, alin. (2) din Metodologia de acordare a titlului
de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobată prin
Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu
naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 3.732 din 20 mai
2013;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 1, art. 45, alin. (1)
şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.– Se aprobă acordarea avizului consultativ în vederea
nominalizării pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului
Pedagogic "Spiru Haret" Buzău începând cu anul școlar 2018 – 2019.

Art. 2.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi
Direcția Finanțe Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 29 ianuarie 2018
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău
în şedinţa din data de 29 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 8/CLM/11.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea
titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău
Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău a solicitat avizul consultativ pentru
acordarea titlului de Colegiul Național/Colegiu, începând cu anul școlar 2018 –
2019, nr. 32.746/06.12.2017.
Art. 4 din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional / Colegiu
unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul pentru aprobarea
Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional / Colegiu unităţilor de
învăţământ preuniversitar nr. 3.732 din 20 mai 2013 prevede că în funcţie de
filiera în care şcolarizează preponderent, unităţii de învăţământ i se poate
acorda titlul de Colegiu naţional pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera
tehnică sau vocaţională, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii
minimale:
1. contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi
sportului, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional;
2. activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele
profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele
obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale;
3. a) perioada de activitate relevantă a unităţii de învăţământ de peste 75 de
ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu
naţional;
b) perioada de activitate relevantă a unităţilor de învăţământ de peste 50 de
ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu
vocaţional, pentru acordarea titlului de Colegiu;
4. calitatea personalului didactic titular reflectată prin:
a) ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;
b) implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în activitatea de
cercetare ştiinţifică sau pedagogică;
c) lucrări ştiinţifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al
unităţii de învăţământ;
d) implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în formarea
continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;
5. calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ reflectată prin:
a) personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional,
naţional şi/sau internaţional;

b) rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională,
pe ultimii 3 ani;
6. a) Existenţa a cel puţin două niveluri de învăţământ acreditate care să
funcţioneze în unitatea de învăţământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu
vocaţional, în ultimii 5 ani;
b) existenţa cel puţin a unui operator economic cu care unitatea de
învăţământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar, are
încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forţe
de muncă;
7. implementarea cel puţin a unui proiect cu finanţare externă relevant pentru
dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani.
Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău a atașat la cerere Raportul de
autoevaluare pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu însoțit de
copia documentaţiei care va sta la baza elaborării ordinului și care va fi
transmisă către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 5, alin. (2) din metodologie stipulează că cererea pentru propunerea
de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu naţional / Colegiu va fi
însoţită obligatoriu de avizul consultativ al autorităţilor administraţiei publice
locale/judeţene, după caz.
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat acest proiect de
hotărâre pe care vă rog să-l aprobați în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională Nr. 987/10.01.2018

RAPORT
pentru acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea
titlului de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău
Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău a solicitat avizul consultativ pentru
acordarea titlului de Colegiul Național/Colegiu, începând cu anul școlar 2018 –
2019, nr. 32.746/06.12.2017.
Art. 4 din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional / Colegiu
unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul pentru aprobarea
Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional / Colegiu unităţilor de
învăţământ preuniversitar nr. 3.732 din 20 mai 2013 prevede că în funcţie de
filiera în care şcolarizează preponderent, unităţii de învăţământ i se poate
acorda titlul de Colegiu naţional pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera
tehnică sau vocaţională, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii
minimale:
1. contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi
sportului, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional;
2. activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele
profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele
obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale;
3. a) perioada de activitate relevantă a unităţii de învăţământ de peste 75 de
ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu
naţional;
b) perioada de activitate relevantă a unităţilor de învăţământ de peste 50 de
ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu
vocaţional, pentru acordarea titlului de Colegiu;
4. calitatea personalului didactic titular reflectată prin:
a) ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;
b) implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în activitatea de
cercetare ştiinţifică sau pedagogică;
c) lucrări ştiinţifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al
unităţii de învăţământ;
d) implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în formarea
continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;
5. calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ reflectată prin:

a) personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional,
naţional şi/sau internaţional;
b) rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională,
pe ultimii 3 ani;
6. a) Existenţa a cel puţin două niveluri de învăţământ acreditate care să
funcţioneze în unitatea de învăţământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu
vocaţional, în ultimii 5 ani;
b) existenţa cel puţin a unui operator economic cu care unitatea de
învăţământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar, are
încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forţe
de muncă;
7. implementarea cel puţin a unui proiect cu finanţare externă relevant pentru
dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani.
Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău a atașat la cerere Raportul de
autoevaluare pentru acordarea titlului de Colegiu național/Colegiu însoțit de
copia documentaţiei care va sta la baza elaborării ordinului și care va fi
transmisă către Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art. 5, alin. (2) din metodologie stipulează că cererea pentru propunerea
de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu naţional / Colegiu va fi
însoţită obligatoriu de avizul consultativ al autorităţilor administraţiei publice
locale/judeţene, după caz.
Față de cele prezentate vă rog să aprobați promovarea pe ordinea de zi a
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, a proiectului de hotărâre pentru
acordarea avizului consultativ în vederea nominalizării pentru acordarea titlului
de Colegiu național/Colegiu Liceului Pedagogic "Spiru Haret" Buzău.
Sef serviciu,
Gianina Cristina Dinu
Întocmit,
Florea Androne

