
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 68/ 01.02.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului MEC Nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Ordinul Comun MS/ME 82/13.01.2022 / 3030/14.01.2022, art.6, alin 1. 

 

 

 Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Oradea, reunit în 

ședința din data de 01.02.2022 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Desfășurarea activităților didactice în sistem on line, pe o perioadă de 10 zile, pentru clasa a 

IX- a F, începând cu data de 31.01.2022. 

 

Art.2. Desfășurarea activităților didactice în sistem on line, pe o perioadă de 10 zile, pentru clasa a 

IX- a C, începând cu data de 01.02.2022. 

 

Art.3. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor Consiliului de 

administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Art. 4. Hotărârea consiliului de administrație se comunică persoanelor în cauză și se afișează la 

avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

 

 

 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 69/ 03.02.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului MEC Nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Ordinul Comun MS/ME 82/13.01.2022 / 3030/14.01.2022, art.6, alin 1. 

 Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Oradea, reunit în 

ședința din data de 03.02.2022 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Desfășurarea activităților didactice în sistem on line, pe o perioadă de 5 zile, pentru clasa a 

X- a E, începând cu data de 04.02.2022. 

 

Art.2. Încadrarea în regim de plata cu ora, pentru predarea orelor de geografie, a doamnei *******, 

până la revenirea titularului din concediu medical . 

 

Art.3. Încadrarea în regim de plata cu ora, pentru predarea orelor din cadrul programului de după 

amiază, la clasa a IV –a,  a doamnelor profesoare pentru învățământ primar, începând cu data de 15 

februarie 2022, până la revenirea titularului din concediu medical. 

 

Art. 4. Încadrarea în regim de plata cu ora, pentru predarea orelor din cadrul programului step by 

step a doamnei profesoare pentru învățământ primar **********, începând cu data de 08.02.2022 

până la revenirea titularului din concediu medical. 

 

Art.5. Se respinge cererea de transfer depusă de eleva ****** de la Liceul Teoretic Centrul de studii 

Ștefan cel Mare și Sfânt Botoșani, în clasa a XI-a C, pentru nepromovarea examenului de diferanță 

la limba engleză. 

 

Art. 6. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor Consiliului de 

administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Art. 7. Hotărârea consiliului de administrație se comunică persoanelor în cauză și se afișează la 

avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 70/ 28.02.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului MEC Nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinului ME Nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si 

funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 

- Ordinul Comun MS/ME 82/13.01.2022 / 3030/14.01.2022, art.6, alin 1. 

 

 

 Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Oradea, reunit în 

ședința din data de 28.02.2022 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Aprobarea transferului elevului ********* de la Colegiul Național „ Kolcsey Ferenc”Satu-

Mare, în clasa XII I. 

 

Art.2. Oferirea acordului de principiu pentru transferul elevului ********* la Liceul  Teoretic 

„Decebal„ București. 

 

Art.3. Aprobarea fișei postului pentru directorii adjuncți. 

 

Art.4. Stabilirea atribuțiilor membrilor consiliului de administrație pentru anul școlar 2021-2022 

 

Art.5. Criteriile specifice de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023. 

 

Art.6. Vacantarea posturilor de secretar șef și îngrijitor curățenie. 

 

Art.7. Demararea procedurilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de 

secretar șef și îngrijitor curățenie. 

 

Art.8. Înființarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de secretar șef în următoarea 

componență: ********* – președinte, ********* și ******** – membri, ******** -secretar 

         

Art.9. Înființarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor curățenie în următoarea 

componență: ********- președinte, ******** și *******- membri, *******- secretar. 

 

Art.10. Constituirea comisiei de contestații din cadrul concursului pentru ocuparea postului de 

secretar șef în următoarea componență: *******-președinte, ******* și *******-membri, ******-

secretar. 



 

 

 

Art.11. Constituirea comisiei de contestații din cadrul concursului pentru ocuparea postului de 

îngrijitor curățenie în următoarea componență: *******-președinte, ******* și *****-membri, 

*****-secretar. 

 

Art.12. Aprobarea regulamentului de funcționare a cercului de istorie „Amicus certus” . 

 

Art.13. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor Consiliului de 

administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Art. 14. Hotărârea consiliului de administrație se comunică persoanelor în cauză și se afișează la 

avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

 

 

 

 


