
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  6 / 20.01.2023 

 

 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; 

- Art 26 alin 6 si 7 din Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024. 

 

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

din data de 20.01.2023: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Completarea normei didactice de predare pentru domnul profesor ************ cu 3 ore de 

Gândire critică și drepturile copilului- Educație interculturală – Educație pentru cetățenie 

democratică, cu predare în limba română, nivel gimnazial, mediul urban, pentru anul școlar 2023 – 

2024. 

Art. 2. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanei menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 

Art. 3. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la 

dosarul hotărârilor adoptate. 

 

 

 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

Președintele Consiliului de administrație, 

 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 7/ 20.01.2023 

 

 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 20.01.2023: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Aprobarea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2023-2024. 

Art. 2. Aprobarea proiectului Planului de încadrare pentru anul școlar 2023-2024.  

Art. 3.  Încadrarea cu normă de bază de 16 ore, în anul școlar 2023-2024 a următoarelor cadre 

didactice: ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** și ***** 

Art. 4.  Publicarea  a 4 ore de Educație muzicală, vacante, cu viabilitate de 4 ani, cu predare în 

limba maghiară, nivel liceal, împreună cu orele vacante de la Școala Gimnazială Nr. 16, în vederea 

titularizării pe viabilitatea postului, a domnului profesor ****. 

Art. 5. Acordarea calificativului ,,foarte bine” personalului nedidactic angajat al Colegiului 

Național „Mihai Eminescu” Oradea, pentru activitatea desfășurată în anul 2022. 

Art. 6. Încadrarea în regim de plata cu ora pe catedra de biologie până la revenirea titularului, aflat 

în concediu medical, a următoarelor cadre didactice: **** (14 ore/săptămână), **** (4 

ore/săptămână) și **** (4 ore/săptămână). 

 

Art. 7. Încadrarea în regim de plata cu ora pe catedra de Atletism din cadrul Clubului Sportiv Școlar 

Nr. 2 Oradea, până la revenirea titularului, aflat în concediu medical, a următoarelor cadre didactice: 

**** (12 ore/ săptămână), ****  (6 ore /săptămână) și ****  (2 ore /săptămână). 

 

Art. 8. Alocarea bursei de ajutor social, conform art. 15 din OME 5379 din 07.09.2022, pentru elevii: 

****-clasa a IX-a J, ******- clasa a XI-a  H, ****-clasa a IX- a  D și ****-clasa a  X-a  B, ca urmare 

a renunțării la sprijinul financiar acordat  prin programul „Bani de Liceu”. 

 



 

 

Art. 9. Acordarea bursei de ajutor social,  conform art. 15 lit. d din OME 5379 din 07.09.2022, 

începând cu data depunerii cererilor, pentru elevii: ******* și *******. 

 

Art. 10. Aprobarea fișei postului pentru personalul nedidactic, în anul 2023. 

 

Art. 11. Vacantarea postului de îngrijitor curățenie, ca urmare a pensionării anticipate a doamnei 

*****, începând cu data de 14.02.2023 și demararea procedurii de concurs pentru ocuparea acestui 

post. 

Art. 12. Oferirea acordului de principiu pentru transferul către alte unități de învățământ  a 

următorilor elevi: **** din clasa a X-a I la L.Tehnologic „Tamași Aron„ Borș, **** din clasa a VII-

a A la Liceul de Arte Oradea, ***** din clasa a IX-a A la C.N. „Onisifor Ghibu”,  

 

Art. 13. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanelor menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 

Art. 14. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează 

la dosarul hotărârilor adoptate. 

Întocmit,  

Secretar Consiliu de administrație, 

 

Președintele Consiliului de administrație 

 

 

 

 

 

 

 


