
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 4/ 15.12.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Ordinului ME Nr. 4183/2022 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 15.12.2022: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024. 

Art. 2. Aprobarea transferului în cadrul colegiului a următorilor elevi: **** de la C.N. „Mihai 

Eminescu” din clasa IX E în clasa IX C, **** de la L.T. Baptist „Emanuel” în clasa IX F. 

Art. 3.  Oferirea acordului de principiu pentru transferul către alte unități de învățământ  a următorilor 

elevi: **** din clasa a IX-a H la L.T„ Petofi” Sandor Săcuieni, **** din clasa a IX-a A la C.N. 

„Emanuil Gojdu”, **** din clasa a IX-a D la C.N. „Onisifor Ghibu”, **** din clasa pregătitoare în 

Spania, ****  din clasa a X-a D, la L.T „Lucian Blaga”. 

 

Art. 4. Validarea Raportului anual de evaluare internă, pentru anul școlar  2021-2022. 

Art. 5. Aprobarea regulamentului de funcționare a cercului Clubul reMIND, profesor coordonator 

****. 

Art. 6. Aprobarea regulamentului de funcționare a cercului interdisciplinar Club de dezbateri, 

Coordonat de profesorii **** și ****. 

Art. 7. Desfășurarea cursurilor  în sistem on-line pentru elevul **** din clasa a XII-a  H. 

 Art. 8. Aprobarea calendarului pentru transferul elevilor în vacanța de iarnă a anului școlar 2022-

2023.  

Art. 9. Utilizarea sumelor economisite pentru achiziții necesare colegiului. 

Art. 10. Echivalarea în credite a cursurilor pentru 28 de profesori ai colegiului. 

Art. 11. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanelor menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 



 

 

Art. 12. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

prof. Sorina Liana Duică 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

prof. dr.  Livia Cătălina Muntean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR.  5 / 29.12.2022 

 

 În conformitate cu prevederile: 

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

- Ordinului ME Nr. 4183/2022 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 29.12.2022: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Oferirea acordului de principiu pentru transferul către alte unități de învățământ  a următorilor 

elevi: ****, clasa a X-a I și ****, clasa a VII-a. 

Art. 2. Aprobarea transferului în cadrul colegiului a următorilor elevi: **** de la Liceul Teoretic 

Baptist ”Emanuel” în clasa a IX-a D, **** de la Liceul Teoretic ”Aurel Lazăr” în clasa a X-a B, **** 

de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare în clasa a X-a D  

Art. 3. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanelor menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 

Art.4. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la 

dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

prof. Sorina Liana Duică 

Președintele Consiliului de administrație, 

Director, 

prof. dr.  Livia Cătălina Muntean 


