
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 8/ 03.02.2023 

 

 

 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 03.02.2023: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

 

 

Art. 1 .Aprobarea criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante, în anul școlar 

2023-2024. 

Art. 2. Desfășurarea cursurilor în sistem on line pentru eleva *** din clasa XI J, începând cu luna 

februarie 2023.  

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, 

Președintele Consiliului de administrație, 

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 9/ 16.02.2023 

 

 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 16.02.2023: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

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

elevi: *** din  clasa a III-a, la LPS „Bihorul”, *** din clasa a VII- a, în Irlanda, *** din clasa a IX-a 

A  în Germania, *** din clasa a IX a F la C.N. „Emanuil Gojdu”, *** din clasa a IX-a G la C.N. 

„Emanuil Gojdu”,  

Art. 2. Aprobarea transferului în cadrul colegiului a următorilor elevi: *** de la Școala Gimnazială 

„Andrei Mureșanu” , Cehu Silvaniei, în clasa pregătioare”,  *** de la L.T. Ady Endre” în clasa IX J, 

*** de la L.T.Ortodox Ep. Roman Ciorogariu în clasa a X- a B. 

Art. 3.  Respingerea cererii de transfer depusă pentru eleva *** clasa a X-a de la Colegiul Economic 

„Partenie Cosma”. 

Art. 4. Aprobarea criteriilor specifice de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul 

școlar 2023-2024. 

Art. 5.  Constituirea și componența comisiilor pentru simularea examenelor naționale. 

Art. 6. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică și  organizarea activităților didactice în sistem on 

line pe perioada desfășurării simulării examenului național de bacalaureat, 27-30 martie 2023. 

Art. 7. Conținutul prezentului document se aduce la cunoștința persoanelor menționate și a celor 

interesate, prin intermediul Secretariatului. 

Art. 8. 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 


