
 

 

HOTĂRÂREA NR. 66/ 12.01.2022 

 

 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; 

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

ședința din data de 12.01.2022 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Aprobarea încadrării personalului didactic, ca urmare a promovării concursului pentru 

funcții de conducere, a domnilor prof. ********* și *********,  după cum urmează: 

Prof. ********** – 4 ore matematică, la clasa a IX-a E ( din catedra d-lui ********) 

Prof. ********** este încadrat cu 9 ore suplimentare la plata cu ora, având 17 ore, din care 8 

obligație de normă și 9 ore suplimentare, la plata cu ora. 

Prof. ******** – 3 ore geografie ( din catedra d-lui *********). 

 

Art. 2. Se vacantează 9 ore de matematică, limba de predare română, pentru semestrul al II lea, ca 

urmare a detășării pe funcție de conducere, prin concurs a d-lui ********. 

 

Art. 3. Se aprobă cererile de transfer către Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, a următorilor 

elevi: ********** – clasa IX E, ******** – clasa a IX-a G, ******** – clasa a X-a G. 

 

Art. 4. Se resping cererile de transfer către Colegiul Național ”Mihai Eminescu” a următorilor 

elevi: ********* ( clasa a IV-a), ********** ( clasa a IX – a  H), ********* ( clasa a X-a  E), 

*********** ( clasa a X a C), **** (clasa a X-a E;F;G), ********* ( clasa a X-a F,G), ******** 

( clasa a X- a F, G, B), ********** ( clasa a XI-a C;A;F), ********* ( clasa a XI-a D), ******** 

( clasa a XI-a C,A). 

 

Art. 5. Se aprobă oferta CDȘ pentru anul școlar 2022 – 2023 rezultată în urma opțiunilor exprimate 

de elevii și părinții acestora. 

 

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. 

 

Președintele Consiliului de administrație, Întocmit 

Director,                                                                            Secretarul Consiliului de Administraţie 



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 67/ 21.01.2022 

 

 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.3, alin 5-6. 

 

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

ședința din data de 21.01.2022 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Aprobarea completării de normă pe perioadă determinată de un an pentru domnul prof. 

******* cu 3 ore de educație socială – nivel gimnazial, pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 

Art.2. Se aprobă Proiectul Planului de Încadrare pentru anul școlar 2022 – 2023. 

 

Art.3. Se aprobă încadrarea cu normă de 16 ore, în anul școlar 2022 – 2023,  pentru următoarele 

cadre didactice: ********, *******, ********, ********, ********, ********, *********, 

*******, **********. 

 

Art. 4. Se aprobă aplicarea chestionarelor de feedback privind activitatea de învățare, predare și 

evaluare  în învățământul preuniversitar, comform Medologie de acordare a feedback-lui privind 

activitatea de învățare,predare și evaluare  în învățământul preuniversitar aprobată prin Ordinul 

M.E. 3864 / 31.05.2021, în perioada 25 – 31 ianuarie 2022. 

 

Art. 5. Se aprobă modificarea Regulamentului Intern și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a CN ”ME” prin introducerea următoarelor prevederi:  

- Purtarea măștii de protecție pe perioada stării de urgență/alertă privind infectarea cu SARS 

COV-2, este obligatorie pentru elevii, profesorii și angajații colegiului pe toată durata 

programului de lucru. 

- elevii care nu poartă mască pe toată durata prezenței în incinta colegiului, în timpul stării 

de urgență/alertă privind infectarea cu SARS COV-2, vor fi sancționați cu 1 punct la 

purtare pentru fiecare abatere. 

- Nepurtarea măștii de către profesorii/ angajații colegiului pe toată durata programului de 

lucru în timpul stării de urgență/alertă, privind infectarea cu SARS COV-2, constituie 

abatere disciplinară și se  sancționează cu diminuarea calificativului anual. 



 

 

 

Art. 6. Se aprobă acordarea calificativului Foarte bine  pentru întreg personalul nedidactic pentru 

activitatea desfășurată în anul 2021, cu excepția d-lui ********, angajat pe postul de ******, care 

primește calificatul Bine, ca urmare a abaterilor disciplinare. 

 

Art. 7. Împuternicirea echipei manageriale să decidă, în numele Consiliului de Administrație,  

desfășurarea activităților didactice în sistem on line, pe o perioadă de 10 zile, pentru formațiunile 

de studiu în care se înregistrează trei cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS COV-2 într-un 

interval de 7 zile consecutive. 

  

Art. 8. Se aprobă transferul către alte unității școlare a următorilor elevi: ********** – clasa a VI 

-a, ********* – clasa a IX-a B, ******** – clasa a XI-a G,  ********** , clasa a X- a G. 

 

Art.9. Aprobarea condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor/orelor vacante în anul școlar 

2022-2023. 

 

Art.10 Se aprobă cererea doamnelor prof. ******** de a constitui Clubul de dezbatere, precum și 

regulamentul de funcționare a clubului. 

 

Art. 11. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor Consiliului de 

administrație și se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Art. 12. Hotărârea consiliului de administrație se comunică persoanelor în cauză și se afișează la 

avizier și pe pagina web a unității de învățământ. 

 

 

Întocmit,  

Secretarul Consiliului de Administrație, 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

 

 

 

 

 

 

 


